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مقدمة

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم في مصر. حيث انطلقت إشارة البدء في التغيير اجلذري لنظامنا 
التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية )تعليم 2.0( من سبتمبر 2018 عبر تغيير مناهج مرحلة رياض األطفال والصف 

األول االبتدائي وتغيير مناهج الصف الثاني االبتدائي لعام 2019، وسيستمر هذا التغيير تباًعا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030. 

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية اجلديدة،  ولقد كان هذا العمل نتاًجا للكثير من الدراسات 
واملقارنات والتفكير العميق والتعاون مع الكثير من خبرات علماء التربية في املؤسسات الوطنية والعاملية، لكي نصوغ رؤيتنا في إطار قومي 

إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير ملركز تطوير املناهج واملواد التعليمية، كما تتقدم بالشكر ملستشاري الوزير 
وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، مؤسسة نهضة مصر، مؤسسة لوجنمان مصر، منظمة اليونيسف، منظمة 
اليونسكو،  خبراء التعليم في البنك الدولي وأساتذة كليات التربية املصرية ملشاركتهم الفاعلة في إعداد إطار املناهج الوطنية مبصر، وأخيًرا 

تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد بقطاعات وزارة التربية والتعليم وكذلك مديري عموم املواد الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل.

إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنا دون اإلميان العميق للقيادة السياسية املصرية بضرورة التغيير، أخيًرا، أشكر جميع املسؤولني 
في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع قطاعات الوزارة وكذلك املستشارين املعنيني بالوزارة الذين شاركوا في هذه العملية. 
فهذا اإلصالح املنشود للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس فاإلصالح الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من 
رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء املواطن املصري، و لقد مت تفعيل تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم 
العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة. إن نظام تعليم مصر اجلديد هو جزء من مجهود وطني كبير ومتواصل لالرتقاء مبصر 

إلى مصاف الدول املتقدمة لضمان مستقبل عظيم جلميع مواطنيها.





كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في عمر مصرنا احلبيبة بإطالق نظام التعليم والتعلم املصري اجلديد والذي مت تصميمه لبناء 
إنسان مصري منتم لوطنه وألمته العربية وقارته األفريقية، مبتكر، مبدع، يفهم ويتقبل االختالف، متمكن من املعرفة واملهارات احلياتية، قادر 

على التعلم مدى احلياة وقادر على املنافسة العاملية.

لقد آثرت الدولة املصرية أن تستثمر في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري مبقاييس جودة عاملية، كي ينعم أبناؤنا وأحفادنا مبستقبٍل 
أفضل وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى مصاف الدول الكبرى في املستقبل القريب. 

إن حتقيق احللم املصري ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية املصرية هو مسئولية مشتركة بيننا جميًعا من مؤسسات الدولة أجمعها وأولياء 
األمور وأسرة التربية والتعليم وأساتذة اجلامعات ومنظومة اإلعالم املصري. وهنا أود أن أخص بالذكر السادة املعلمون األجالء الذين ميثلون 

القدوة واملثل ألبنائنا ويقومون بالعمل الدؤوب إلجناح هذا املشروع القومي.

إنني أناشدكم جميًعا أن يعمل كٌل منا على أن يكون قدوًة صاحلًة ألبنائنا وأن نتعاون جميًعا لبناء إنسان مصري قادر على استعادة األمجاد 
املصرية وبناء احلضارة املصرية اجلديدة.

خالص متنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق واحترامي وإجاللي ملعلمي مصر األجالء.

د. طارق جالل شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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10 وحدات

الدرس 61: اربط

أرادت جنى إيجاد مساحة هذا املستطيل. لذلك، نظرت إلى األبعاد ثم مألت املستطيل ببالطات صفراء وزرقاء. عّدت البالطات وتوصلت إلى أن 
املساحة تساوي 31 وحدة مربعة.  فهل تتفق مع جنى أم ال؟ وملاذا؟

3 وحدات
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اإلرشادات: 

1- اسحب ثالث بطاقات عوامل ضرب )أو ألِقِ حجر النرد إليجاد 3 عوامل ضرب(. 

2- اكتب مسألتي ضرب باستخدام األقواس لتوضح ترتيب إجراء عملية الضرب

3- حل املسألتني إليجاد حاصل ضرب كٍل منهما. ثم اشرح طريقة احلل.

4- ما الذي تالحظه؟ ارسم جنمة بجوار الترتيب الذي تفّضله مع التعليل.

الدرس 61: التطبيق

مثال

البطاقات املسحوبة:

2 ،5 ،3

املسألة:   )3 × 5( × 2 = 30

احلل:

عددُت بالقفز بمقدار 3 خمس 
مرات:

15 ،12 ،9 ،6 ،3
15 × 2 = 30 ألن 15 + 15 = 30

املسألة: 3 × )5 × 2( = 30 

احلل:

10 = 2 × 5
 ولذلك فإن 10 × 3 هي نفسها 

30 = 10 + 01 + 10

املسألة:  البطاقات املسحوبة:

احلل:

املسألة: 

احلل:

املسألة:  البطاقات املسحوبة:

احلل:

املسألة: 

احلل:
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املسألة:  البطاقات املسحوبة:

احلل:

املسألة: 

احلل:

املسألة:  البطاقات املسحوبة:

احلل:

املسألة: 

احلل:

املسألة:  البطاقات املسحوبة:

احلل:

املسألة: 

احلل:
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التحدي:

1- ضع دائرة حول املسائل التالية التي لها قيمة مساوية لقيمة املسألة )9 × 2( × 5

)5 × 2( × 95 × 1110 × 9

13 × 430 × 43 × 1410 × )3 × 4(

ضع دائرة حول املسائل التالية التي لها قيمة مساوية لقيمة املسألة 4 × )10 × 3(

2- أحضر كمال صندوقني مملوءين بأكياس التفاح إلى املنزل. يحتوي كل صندوق على 3 أكياس، وفي كل كيس 5 تفاحات. فما إجمالي 
عدد التفاحات التي أحضرها كمال إلى املنزل؟ اكتب مسألة وحلّها.
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اإلرشادات:  اقرأ املسألة الكالمية، ثم ناقش مع زميلك أي من املسائل التي تليها ُيعبر عنها. اشرح أفكارك. 

الدرس 62: اربط

املسألة 3: 2 × )4 × 8(املسألة 2: )2 + 4( × 8املسألة 1: )2 × 4( × 8 

 وصلت إلى املدرسة شاحنتان بهما كرات قدم جديدة. حتمل كل شاحنة 4 صناديق من كرات القدم. ويحتوي كل صندوق على 
8 كرات. فما عدد كرات القدم اجلديدة التي وصلت املدرسة؟
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اإلرشادات:  

اقرأ كل مسألة ثم ارسم منوذج شريطي لتمثيل احلل.	 

قّسم النموذج إلى جزأين بأي طريقة تراها مناسبة.	 

لّون كل جزء بلون فاحت مختلف.	 

استخدم خاصية التوزيع في الضرب إليجاد حاصل ضرب كل جزء ثم حاصل الضرب النهائي.	 

سّجل خطوات احلل.	 

كّرر اخلطوات على املسألة نفسها، ولكن مع تقسيم النموذج الشريطي بطريقة مختلفة.	 

الطريقة الثانيةالطريقة األولى

الدرس 62: التطبيق

8 × 7

8 × 7=( × 7+)8 × 7=( × 7+)

=× 7(× 7( + ))=× 7(× 7( + ))

=+=+

==
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الطريقة الثانيةالطريقة األولى

الطريقة الثانيةالطريقة األولى

13 × 6

15 × 9

      13 × 6=( × 6+)      13 × 6=( × 6+)

15 × 9=15 × 9=

=× 6(× 6( + ))=× 6(× 6( + ))

==

=+=+

==

==

==



الصف الثالث االبتدائي 8

التحدي:

ُطلب من فاروق حل املسألة التالية.

استخدم ما تعرفه عن خواص الضرب إليجاد العدد املجهول. 

 )____ × 3( + )2 × 3( = 5 × 3

أجاب فاروق: "العدد اجملهول هو 5 ألنه حسب خاصية التجميع ميكنني تقسيم املسألة إلى أجزاء أصغر، لذا غيرت فقط طريقة التجميع". 

ما األخطاء التي ارتكبها فاروق؟ ماذا ستقول له لتساعده على تصحيح تفكيره وحلّه؟ سّجل طريقة حلّك.
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36 = )3 × 2 ( + )3 × 10(

21 = )3 × 2( + )3 × 5(

84 = )7 × 2( + )7 × 10(

32 = )4 × 3( + )4 × 5(

33 = )7 × 2( + )7 + 12(

90 = )10 × 3( + )10 × 6(

سبعتان 

ثالثتان3 عشرات3 أربعات

ذهب حسام إلى بستان تفاح. يوجد في البستان 12 شجرة تفاح، وفي كل شجرة 7 تفاحات. فما إجمالي عدد ثمار التفاح في البستان؟

الدرس 63: اربط

اإلرشادات: انظر إلى الصورة أدناه وضع دائرة حول السلة الذي توضح كيفية حل املسألة بطريقة صحيحة. 

ارسم خًطا يصل بني كل تفاحة وبني السلة التي تستخدم خاصية التوزيع بشكل صحيح حلل املسألة.

10 سبعات 

5 ثالثات6 عشرات5 أربعات

12 سبعة

7 ثالثات9 عشرات8 أربعات

 = 4 × 8 = 10 × 9 = 3 × 7



الصف الثالث االبتدائي 10

اإلرشادات: 

اخلطوة 1: في كل مسألة، قّدر اإلجابة واشرح طريقة التفكير التي اتبعتها للتوصل إلى ذلك التقدير.

اخلطوة 2: حّل املسألة باستخدام أي استراتيجية أو خاصية تساعدك. ميكنك الرسم أو الكتابة لشرح طريقة حلك للمسألة.

الدرس 63: التطبيق

التقدير: _____

)اشرح كيف توّصلت إلى تقديرك(

احلل الصحيح: ______

)اشرح طريقة حلك(

التقدير: _____

)اشرح كيف توّصلت إلى تقديرك(

احلل الصحيح: ______

)اشرح طريقة حلك(

التقدير: _____

)اشرح كيف توّصلت إلى تقديرك(

احلل الصحيح: ______

)اشرح طريقة حلك(

 7 × 6=

 5 × 7 × 4=

 12 × 8=
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التقدير: _____

)اشرح كيف توّصلت إلى تقديرك(

احلل الصحيح ______

)اشرح طريقة حلك(

التقدير: _____

)اشرح كيف توّصلت إلى تقديرك(

احلل الصحيح: ______

)اشرح طريقة حلك(

التقدير: _____

)اشرح كيف توّصلت إلى تقديرك(

احلل الصحيح: ______

)اشرح طريقة حلك(

 10 × 6 × 2=

 9 × 13=

مع داليا 8 سالل. في كل سلة 6 بيضات. فما إجمالي عدد البيض مع داليا؟

اكتب املسألة التي حتاول حلها في هذه املسألة الكالمية.

في نهاية اجلزء اخلاص بـ "تعلّم":

ضع جنمة  بجوار أي مسألة استخدمت خاصية التوزيع حللها. 	 

ضع دائرة  حول أي مسألة استخدمت خاصية التجميع حللها.	 

ارسم مربًعا  حول املسألة األصعب التي عملت على حلها اليوم.	 
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التحدي:

مع أمير 4 صناديق. في كل صندوق 3 ُدًمى، وعلى قميص كل ُدْمية ُزَراران. فما إجمالي عدد األزرار؟

اكتب املسألة التي حتاول حلها في هذه املسألة الكالمية.

التقدير: _____

)اشرح كيف توّصلت إلى تقديرك(

اإلجابة بطريقة ثانية: ______

)اشرح طريقة حلك(



13الصف الثالث االبتدائي

الدرس 64: اربط
 موافق أم غير موافق؟ 

التوقيت الظاهر على الساعة هو 7:03



خبزت حبيبة 25 قطعة بسكويت. وأرادت مشاركتها مع 5 من صديقاتها. فما عدد قطع البسكويت التي ستحصل عليها كل صديقة؟ 

املسألة:

شرح طريقة احلل

اإلجابة:

شرح طريقة احلل

اكتب مسألة قسمة باستخدام هذه األعداد:

امأل الفراغات:

شرح طريقة احلل
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اإلرشادات: حّل مع زميلك أكبر عدد ممكن من املسائل التالية. واشرح طريقة حّلك في مكان اإلجابة.

الدرس 64: التطبيق

  × 7=21

 = 6 ÷ 36  × 6=36



أكمل احلقائق الرياضية التالية لألعداد 4 و5 و20

اكتب األعداد اجملهولة ثم صل املسائل املتشابهة.
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مع فرحة 8 أكياس من ُكرات الِبـِلّي. كل كيس به 6 كرات. فما إجمالي عدد الكرات التي مع فرحة؟

املسألة:

شرح طريقة احلل

اإلجابة:

  × 5=20

5 = 4 ÷

 = 5 ÷ 20

20 = 5 × 4

  × 2=18÷ 80=8

80 = 10 ×7 = 4 ÷

 = 4 × 7= 2 ÷ 18



قطف عادل 45 تفاحة، ثم وزعها على سالل بالتساوي. وحني انتهى من التوزيع، أصبح لديه 9 سالل. فما عدد التفاحات في كل سلة؟

املسألة:

شرح طريقة احلل

اإلجابة:

شرح طريقة احلل

اكتب مسألة قسمة باستخدام هذه األعداد:

الصف الثالث االبتدائي 16

التحدي:

= 4 ÷ 36



17الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: فكر ثم أجب عن األسئلة التالية. ميكنك استخدام كلمات أو صور أو أمثلة لشرح أفكارك.

ما العالقة بني الضرب والقسمة؟	 

كيف ميكننا استخدام هذه العالقة حلل مسائل الضرب والقسمة؟	 

الدرس 64: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: حل املسائل التالية باستخدام استراتيجية تتقنها. وعندما تنتهي، اختر مسألتني للتحقق من إجابتك باستخدام استراتيجية 
مختلفة. أعد كتابة املسألتني في اجلدول في الصفحة التالية، واشرح طريقة حّلك باستخدام االستراتيجية اجلديدة. 

الدرس 65: التطبيق

اإلجابةطريقة احلل  املسألة 

  × 12=48

÷ 63=7

 56 = 7  ×

 = 2 ÷ 24

 = 2 × 5 × 4
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اإلجابةطريقة احللاملسألة

التحدي:   

1- اختر إحدى املسائل السابقة، ثم اكتب مسألة كالمية باستخدام األرقام املذكورة فيها.  

2- كيف ميكنك استخدام خاصية التوزيع إليجاد حاصل ضرب 8 × 17؟ 

التحقق باستخدام استراتيجية جديدة



استراتيجية الضرب التي أفضلها هي

السبب:

استراتيجية القسمة التي أفضلها هي

السبب:

الصف الثالث االبتدائي 20

اإلرشادات: تأّمل املسائل التي أجبت عنها اليوم واالستراتيجيات التي استخدمتها. ما االستراتيجية التي تفضلها حلل مسائل الضرب؟ ما 
االستراتيجية التي تفضلها حلل مسائل القسمة؟ اكتب اإلستراتيجيتني اللتني تفضلهما واشرح سبب تفضيلك لكل استراتيجية. ميكنك 

استخدام صور أو أعداد أو كلمات أو أمثلة لشرح السبب.

الدرس 65: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: اكتب ما تعرفه عن كل مصطلح من املصطلحات التالية.

املربع

املستطيل

احمليط

الدرس 66: اربط
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اإلرشادات: تعاون مع زميلك فى حل املسألتني التاليتني. استخدم األشكال التى تفضلها لتمثيل األعداد املجهولة. ثم حل املسألتني. 
اكتب مسألة لتوضيح طريقة حلك. اشرح طريقة حلك حتت املسألة.

الدرس 66: التطبيق

1- افترض أنك تبني سياًجا حول حديقة جارك املربعة التي يزرع فيها اخلضار. بناًء على الصورة املوضحة، ما طول السياج الذي حتتاج إليه 
باألمتار؟ استخدم ما تعرفه بالفعل عن أضالع املربع ملساعدتك على حل املسألة. 

2- قّرر جارك أن يعبر عن امتنانه لك مبساعدتك على زراعة حديقة مستطيلة وإحاطتها بسور. لذلك، أعطاك 24 متًرا من السياج املتبقي لديه. 
افترض أنك تريد أن يكون طول حديقتك 10 أمتار. فما عرض احلديقة التي ميكنك إعدادها؟ 

5 أمتار

10 م

؟ م

مسألة احمليط: 

مسألة احمليط: 
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-1

-2

-2

اإلرشادات: حل املسائل التالية مبفردك. استخدم األشكال التى تفضلها لتمثيل األعداد املجهولة. اكتب مسألة لتوضيح طريقة حلك. 
اشرح طريقة حلك حتت املسألة.

8 سم

مسألة احمليط: 

مسألة احمليط: 

مسألة احمليط: 

4 سم

احمليط = 20 سم

احمليط = 22 م

4 م
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التحدي:

1- ارجع إلى املسائل السابقة واحسب مساحة كل األشكال. ثم اكتب املساحة داخل كل شكل.

2- احسب مساحة الشكل التالي. 

10 سم

4 سم

4 سم4 سم

2 سم
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اإلرشادات: حل املسائل الكالمية التالية، واشرح طريقة تفكيرك. ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور.

الدرس 67: التطبيق

1( يأخذ علي من والده 25 جنيًها كل أسبوع مقابل القيام ببعض املهام املنزلية. وفي األسبوع الرابع، نسي إخراج القمامة، لذلك حصل على 20 جنيًها. 
اكتب مسألة وحلّها لشرح املبلغ الذي حصل عليه خالل 4 أسابيع.

2( طلبت األستاذة سلمى 3 مجموعات من أقالم التحديد. تضم كل مجموعة 6 أقالم. وبعد توزيع قلم واحد على كل تلميذ في الفصل، 
تبقى معها قلمان اثنان. فما عدد التالميذ في فصل األستاذة سلمى؟

3( اشترى باسم صندوًقا فيه 18 ثمرة فاكهة. يضم الصندوق أعداًدا متساوية من ثمار التني واملوز والبرتقال. أكل باسم ثمار التني 
كلها. فما عدد ثمار الفاكهة املتبقية لدى باسم؟
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4( تأكل حبيبة كل يوم 10 قطع من املقرمشات في املدرسة. وفي يوم اجلمعة، تركت 3 قطع من املقرمشات، وأكلت 7 قطع فقط. اكتب 
مسألة وحلّها لتوضح العدد اإلجمالي لقطع املقرمشات التي أكلتها حبيبة خالل األسبوع.

5( اشترت ليلى 24 بذرة. ولديها 5 أوعية فخارية. تريد ليلى أن تزرع 3 بذور في كل وعاء فخار. فما عدد األوعية الفخارية اإلضافية 
التي حتتاج إليها ليلى لتزرع جميع البذور؟
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اإلرشادات: حّل املسألة التالية ثم وّضح طريقة حلك.

الدرس 68: اربط

لدي حقيبة بها أقالم حبر وأقالم حتديد. تبلغ كتلة كل األقالم التي في حقيبتي 100 جرام. فإذا كان عدد أقالم احلبر 4، وكتلة كل قلم 10 جراًما، 
فما عدد أقالم التحديد في حقيبتي علًما بأن كتلة كل قلم حتديد تساوي 20 جراًما؟ 
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اإلرشادات: اقرأ املسائل الكالمية التالية وحلول التالميذ. حّدد األخطاء التي ارتكبها التالميذ ثم حل املسألة حاًل صحيًحا. تأكد من 
توضيح طريقة حّلك. 

الدرس 68: التطبيق

مثال للمسألة:

ذهبت عائلة هاشم في رحلة ملدة ثالثة أيام. في اليوم األول، قطعوا مسافة 350 كيلومتًرا. وفي اليوم الثاني، قطعوا مسافة 213 كيلومتًرا. 
وفي اليوم الثالث، قطعوا مسافة 124 كيلومتًرا. فإذا علمت أنه في رحلتهم العام املاضي قطعت العائلة 432 كيلومتًرا. فما عدد الكيلومترات 

اإلضافية التي قطعتها العائلة في رحلة هذا العام؟ 

قطعت عائلة هاشم مسافة 350 كم، و213 كم، و124 كم خالل هذه الرحلة. جمعت هذه األعداد مًعا، ثم أضفتها إلى الـ 432 كم التي قطعتها 
العائلة خالل الرحلة السابقة. قطعت عائلة هاشم إجمالي 1119 كم. 

1( مع هدى 3 أكياس بها قطع حلوى. في كل كيس 4 قطع حلوى. ومعها أيًضا 8 قطع حلوى خارج األكياس. فما إجمالي عدد قطع 
احللوى التي معها؟

مع هدى 4 قطع حلوى إجمااًل. أواًل، كتبت العدد اإلجمالي لقطع احللوى في األكياس، ثم طرحت منه عدد قطع احللوى املوجودة خارج األكياس. 

أوجد احلل الصحيح للمسألة ووضح طريقة تفكيرك.ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ وملاذا ارتكبه برأيك؟

أوجد احلل الصحيح للمسألة ووضح طريقة تفكيرك.ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ وملاذا ارتكبه برأيك؟
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2( خبزت مرمي 24 قطعة من بسكويت الشوكوالتة. ووزعت قطع البسكويت بالتساوي على 4 عبوات. ثم خبزت املزيد من قطع البسكويت 
بحيث استطاعت وضع 4 قطع إضافية من البسكويت في كل عبوة. فما عدد قطع البسكويت في كل عبوة؟

توجد 7 قطع بسكويت في كل عبوة؛ 6 قطع من املّرة األولى التي صنعتها وقطعة واحدة من املّرة الثانية. 

3( حصل عماد على املال مقابل القيام باألعمال املنزلية اإلضافية. فقد عمل ملدة 3 ساعات وحصل على 8 جنيهات في الساعة مقابل 
تنظيف غرف النوم. وحصل أيًضا على 16 جنيًها إضافًيا مقابل تنظيف املنزل بأكمله باملكنسة الكهربائية. فكم اكتسب عماد من النقود؟

حصل عماد على 24 جنيًها مقابل إجناز األعمال املنزلية. فقد حصل على 8 جنيهات مقابل تنظيف غرف النوم، ثم 16 جنيًها مقابل تنظيف املنزل 
باملكنسة الكهربائية

أوجد احلل الصحيح للمسألة ووضح طريقة تفكيرك.ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ وملاذا ارتكبه برأيك؟

أوجد احلل الصحيح للمسألة ووضح طريقة تفكيرك.ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ وملاذا ارتكبه برأيك؟
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن حتليل األخطاء. ملاذا يعد حتليل األخطاء جزًءا مهًما من الرياضيات. وكيف ميكن أن يساعد حتليل 
األخطاء على حتسني حّلك؟ 

الدرس 68: كراس الرياضيات 
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اإلرشادات: ارسم التوقيت الظاهر في الساعة الرقمية على الساعة املرسومة أعاله.

الدرس 69: اربط

27

35

07

58

11

49

16

02
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4

6

5
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2

9
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3

7
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اإلرشادات: اقرأ كل مسألة وحّلها. وضح االستراتيجية التي استخدمتها في حل املسألة، ثم استخدم استراتيجية مختلفة حلل املسألة مع 
شرح طريقة حلك في احلالتني.

الدرس 69: التطبيق

1- يحتوي املتنزه على 152 شجرة، منها 88 شجرة تني. أما بقية األشجار فكانت من أشجار النخيل. كم يزيد عدد أشجار التني عن عدد أشجار النخيل؟

2- يوجد 17 متساًحا صغيًرا و19 متساًحا كبيًرا. وّزعت التماسيح بالتساوي على 4 مناطق. فما عدد التماسيح في كل منطقة؟

االستراتيجية الثانية االستراتيجية األولى

االستراتيجية الثانية االستراتيجية األولى
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته حول حل املسائل الكالمية الصعبة. لقد جربنا استراتيجيات مختلفة، وطبقنا خواص مختلفة لكل عملية 
حسابية، وشاركنا حلولنا مع بعضنا البعض، وتوصلنا إلى األخطاء وصححناها. ماذا تعّلمت؟ وما الذي جنحت في تعلمه وتطبيقه؟ ما 

الصعوبات التي ما زلت بحاجة إلى العمل عليها؟

الدرس 69: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: حل املسائل التالية إليجاد العدد املجهول فيها. أكمل أكبر عدد ممكن من املسائل خالل املدة الزمنية املتاحة.

الدرس 70: اربط

 × )2 × 3(=36

 × )3 × 8(=48

 × )7 × 9(=63 × )2 × 4(=88

 × )3 × 8(=48

 × 5( × 250 = ) × 12( × 70 = )

 × 6( × 10600 = )
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اإلرشادات: اكتب مسألة كالمية من خطوتني وحلها.

الدرس 70: التطبيق

اكتب مسألة كالمية من خطوتني ليحلها زميلك.  
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اإلرشادات: اقرأ األسئلة التالية وضع دائرة حول قطعة البسكويت التي متثل إجابة السؤال.

-1-2

-1-2

-1-2

الدرس 71: اربط

أ( إذا أراد شخصان مشاركة قطعة بسكويت بالتساوي، فما الصورة التي توضح الطريقة الصحيحة لتقسيم قطعة البسكويت؟ 

ب( إذا أراد 4 أشخاص مشاركة قطعة بسكويت بالتساوي، فما الصورة التي توضح الطريقة الصحيحة لتقسيم قطعة البسكويت؟ 

ج( إذا أراد 3 أشخاص مشاركة قطعة بسكويت بالتساوي، فما الصورة التي توضح الطريقة الصحيحة لتقسيم قطعة البسكويت؟ 

د( ارسم خطوًطا على قطعة البسكويت التالية لكي توضح طريقة تقسيمها ومشاركتها مع 8 أصدقاء بالتساوي.
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ستة أجزاء متساوية )أسداس(  أربعة أجزاء متساوية )أرباع(

اإلرشادات: أجب عن األسئلة التالية.

الدرس 71: التطبيق

2( قّسم الشكلني الهندسيني التاليني إلى األجزاء الكسرية املوضحة أسفل كل شكل:

1( ضع دائرة حول األشكال الهندسية املُقسمة إلى أجزاء متساوية.

3( ِصل صورة الكسر باسمه:

ثلث - أثالث

ربع - أرباع

سدس - أسداس

نصف - نصفان

ثمن - أثمان
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التحدي: 

يوضح الشكل التالي الطريقة التي قّطع بها ياسر كعكة ملشاركتها مع ثالثة من أصدقائه:

أخبره أصدقاؤه أن هذا لثالثة أشخاص فقط وأن عددهم أربعة. لذا أخذ ياسر قطعة من القطع الثالث وقطعها لنصفني. وقال لهم "اآلن لدينا أرباع".

هل كان تفكير ياسر صحيًحا أم ال؟ وملاذا؟ اشرح أفكارك. وإذا كنت ال تتفق مع حل ياسر، فارسم كيف كان بإمكانه تقسيم الكعكة ملشاركتها 
بالتساوي بني أربعة أشخاص.

4( ضع دائرة حول األشكال الهندسية املُقسمة إلى أجزاء متساوية.  ثم اكتب جملة تشرح معنى األجزاء املتساوية.
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن الكسور اليوم. ثم أجب عن السؤال التالي واكتب التعريف. ميكنك االستعانة بكلمات وأعداد وصور وأمثلة 
لشرح أفكارك.  

الدرس 71: كراس الرياضيات

ما املقصود بالكسر؟
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اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية.

الدرس 72: اربط

أخبرها أخوها إيهاب بأن القطعة األولى فقط ُمقسمة إلى نصفني. فهل تتفق مع إيهاب أم ال؟ اشرح ذلك.

تّوضح األشكال التالية طريقة أميرة لطي ثالث قطع من الورق إلى أنصاف.
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الدرس 72: التطبيق
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اإلرشادات: قّسم كل ساعة إلى األجزاء الكسرية املوضحة أسفل كل منها.

 نصفان

الدرس 73: اربط

أرباع

أثالث
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مثال: يتقاسم كل من فاروق وحازم وداليا قالب حلوى. أي من األشرطة الكسرية ُيعبر عن حصول كل منهم على جزء متساٍو؟ 

الدرس 73: التطبيق

حل املسائل التالية باالستعانة بنماذج الكسور ملساعدتك. 

1( مع نوران رغيف خبز طويل، وتريد مشاركته مع صديقتني لها. أي من األشرطة الكسرية ُيثل هذه املسألة؟ اشرح ذلك بالرسم مع كتابة الكسر على 
األجزاء.

2( مع رامي قطعة طويلة من اخلشب، ويحتاج إلى قطعها إلى أجزاء تكفي ملشاركتها مع 7 أصدقاء له. أي من األشرطة الكسرية ُيثل هذه املسألة؟ 
اشرح ذلك بالرسم مع كتابة الكسر على األجزاء.

3( مع سمير قالب حلوى. أكلها في يومني حيث تناول الكمية نفسها في كل يوم. ففي يوم االثنني تناول قطعة واحدة، وفي يوم الثالثاء تناول قطعة 
أخرى. أي من األشرطة الكسرية يثل هذه املسألة على أفضل نحو؟ اشرح ذلك بالرسم مع كتابة الكسر على األجزاء.
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4( يريد كمال صنع جراج لشاحنته اللعبة، لذا قام بطي قطعة مستطيلة من الورق املقوى إلى نصفني. ثم قام بطي كل نصف إلى نصفني مرة أخرى. 
أي من األشرطة الكسرية ُيثل هذه املسألة؟ اشرح ذلك بالرسم مع كتابة الكسر على األجزاء.

5( يطوي كمال قطعة أخرى من الورق املقوى إلى أثالث. ثم يطوي كل ثلث إلى نصفني مرة أخرى. أي من األشرطة الكسرية ُيثل هذه املسألة؟ اشرح 
ذلك بالرسم مع كتابة الكسر على األجزاء. 
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التحدي:

1( إذا قام كمال بطي قطعة الورق املقوى من املسألة رقم 5 إلى نصفني مرة أخرى، فكيف سيبدو الشريط؟ اشرح ذلك بالرسم مع كتابة الكسر على 
األجزاء.

2( قامت منى بقص خيط طويل إلى 8 أجزاء متساوية. وأعطت 3 أجزاء إلى أختها وجزًءا واحًدا إلى أخيها. ما الكسر الذي يعبر عن جزء اخليط الذي 
تبقى مع منى؟ ارسم الشريط الذي ُيثل هذه القصة واكتب الكسر على األجزاء. ثم لون أجزاء الكسر التي حصلت عليها أختها باللون األحمر واجلزء 

الذي حصل عليه أخوها باللون األزرق. 
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 اإلرشادات: تأمل طريقة حلك التي اتبعتها حلل املسائل الكالمية اليوم. اختر أحد األشرطة الكسرية، ثم اكتب مسألة كالمية مُتثله. 
ثم ارسم الشريط أسفل القصة.

الدرس 73: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: الحظ طريقة حل التلميذ للمسألة التالية، حدد ما فعله بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم حل املسألة بنفسك.

الدرس 74: اربط

ارسم مستطياًل وقّسمه إلى 4 أجزاء متساوية. ثم اكتب الكسر في كل جزء. 

ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ 

وملاذا ارتكب التلميذ هذا اخلطأ برأيك؟

حل املسألة بنفسك. 
اشرح أفكارك.
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الدرس 74: التطبيق، اجلزء األول
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اإلرشادات: حل املسائل التالية، باستخدام مناذج الكسور ملساعدتك.

الدرس 74: التطبيق، اجلزء الثاني

قارن كل كسرين، ثم ضع عالمة > أو < أو= في الدائرة.

11
26

11
42

11
63

11
33

11
23

11 صحيح
4

11
86

)1

)4

)7

)2

)5

)8

)3

)6

1 لتر )ل( من املاء لكي جتهز كمية كبيرة من الكعك. هل تستخدم رانيا كمية أكبر من الزيت أم من املاء؟ 
4 1 لتر )ل( من الزيت و 

9( حتتاج رانيا إلى 3
اشرح إجابتك باستخدام الصور واألعداد والكلمات. استخدم مناذج الكسور ملساعدتك. 

1 متر )م( للقاعدة. فأي قطعة من 
6

1 متر )م( للجزء العلوي و 
8 10( يحتاج أشرف إلى قطع بعض اخلشب من أجل أحد املشروعات. حيث يحتاج إلى 

اخلشب ستكون أكبر؟ اشرح إجابتك باستخدام الصور واألعداد والكلمات.

11
38
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التحدي:

1 ألن قيمة 6 أكبر من 5 فهل كالم وليد صحيح؟ عبر عن أفكارك بالكلمات والصور.
5

1 أكبر من 
6

يقول صديقك وليد إن 
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن الكسور اليوم، ثم اكتب إجابتك عن سؤال كراس الرياضيات التالي. 

الدرس 74: كراس الرياضيات

ما العالقة بني قيمة األجزاء الكسرية من قيمة املقام بالنسبة للكل؟ يكنك االستعانة بكلمات وأعداد وصور وأمثلة لشرح أفكارك.  
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اإلرشادات:  ضع دائرة حول وحدة الوزن الصحيحة للوزن التقريبي لألشياء التالية.

الدرس 75: اربط

 1( تزن علبة حبوب اإلفطار حوالي 
350 )جراًما / كيلوجراًما(.

 3( تزن البطاقة البريدية حوالي 
6 )جرامات / كيلوجرامات(.

 5( تزن الدراجة حوالي 
15 )جراًما / كيلوجراًما(.

 2( تزن البطيخة حوالي 
3 )جرامات / كيلوجرامات(.

 4( تزن القطة حوالي 
4 )جرامات / كيلوجرامات(.

 6( تزن الليمونة حوالي 
58 )جراًما / كيلوجراًما(.
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الدرس 75: التطبيق

أ(

ب( استيقظت سارة ذات صباح ونظرت من نافذتها. ورأت 3 عصافير على السور؛ عصفوران كبيران وعصفور واحد صغير. فما الكسر الذي 
يعّبر عن العصفور الصغير؟  ارسم متثياًل لهذه القصة، ثم أجب عن السؤال.

اإلرشادات: انظر إلى الصور التالية وأجب عن األسئلة اخلاصة بكل مجموعة.

ما عدد احليوانات في اجملموعة؟ 

ما الكسر الذي يعّبر عن عدد القطط؟ 

 )1
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ما عدد األشياء في اجملموعة؟ 

ما عدد األشياء في اجملموعة؟ 

ما الكسر الذي يعّبر عن عدد املفاتيح في اجملموعة؟

ما الكسر الذي يعّبر عن الصاروخ في اجملموعة؟ 

ما الكسر الذي يعّبر عن الطائرة في اجملموعة؟ 

4( قطفت ليلى 8 أزهار لوالدتها. إحدى هذه األزهار كانت وردية اللون وباقي األزهار لونها أحمر. فما الكسر الذي يعّبر عن عدد الزهور الوردية 
في اجملموعة؟ ارسم متثياًل لهذه القصة، ثم أجب عن السؤال.

 )2

 )3
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التحدي: 

1( ارسم مجموعة من األشياء مثل دوائر أو جنوم أو أشخاص. ثم اكتب الكسر الذي ُيعبر عن جزء واحد من اجملموعة. تذكر ما قمنا به في الفصل 
1 )سدسهم( كان مرتدًيا مالبس بلون أحمر وهكذا(.

6
1 )نصفهم( كان من البنات و 

2 مع مجموعات من التالميذ؛ )

2( اكتب مسألة كالمية عن مقارنة الكسور لكي يحلها أصدقاؤك.
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اإلرشادات: حلل إجابة التلميذ التالية، وحدد اخلطأ. ثم حل املسألة بنفسك. 

الدرس 76: اربط

ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل من الشكل؟ 

7
8

إجابة التلميذ: أعتقد أن الكسر هو 

ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
وما الذي أخطأ فيه؟ 

وملاذا ارتكب التلميذ هذا اخلطأ برأيك؟

حل املسألة بنفسك. 
اشرح أفكارك.



59الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: اقرأ كل مسألة بعناية. اكتب إجابتك واشرح أفكارك.

ب.أ.

الدرس 76: التطبيق

1 الفطيرة "ب". ما الفطيرة التي ينبغي لكمال 
2 1 الفطيرة "أ" أو 

2 1( يحب كمال تناول الفطائر كثيًرا. أخبره صديقه أن بإمكانه احلصول إما على 
اختيارها إذا أراد تناول كمية أكبر من الفطائر؟ اشرح إجابتك. 

2( وضع معاذ 6 ثمرات تني في سلة، بينما وضع آدم 10 ثمرات تني في سلة. إذا ُطلب منك أن تختار نصف سلة معاذ أو نصف سلة آدم 
لتحصل على أكبر عدد من الثمرات فأيهما تختار؟ اشرح إجابتك. 
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التحدي: 

اإلرشادات: اكتب مسألة كالمية بنفسك عن "النصف" كما في السؤال رقم 3 

3( ارسم دائرة حول اإلجابات الصحيحة: 

أيهما أطول؛ نصف وقت الغداء أم نصف يوم السبت؟ 

أيهما أطول؛ نصف دقيقة أم نصف ساعة؟ 

أيهما أكبر؛ نصف برتقالة أم نصف بطيخة؟ 

أيهما أكبر؛ نصف قطعة من البسكويت أم نصف قالب كيك؟ 

أيهما يحوي كمية أكبر من املاء؛ نصف كوب ماء أم نصف حمام سباحة؟ 

أيهما أكثر؛ نصف لتر أم نصف مليلتر؟ 

اختر إجابة من إجاباتك السابقة واشرح سبب اختيارك.
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن الكسور اليوم، ثم اكتب إجابتك عن سؤال كراس الرياضيات التالي. 

الدرس 76: كراس الرياضيات

1 قالب الكيك 
1 قالب الكيك بالشوكوالتة و 3

أعّد صديقاك قالبي تورتة مقاسهما مختلف. أحدهما بالشوكوالتة واآلخر بالفانيليا. إذا تناولت 3
1 لكل قالب. 

1 متساٍو لكال القالبني؟ ارسم صورة متثل املسألة واشرح الفرق في مقدار الـ 3
بالفانيليا، فهل سيكون مقدار الـ 3
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اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية ثم أجب عنها. عبر عن أفكارك بالكلمات والصور واألعداد واألمثلة.  

الدرس 77: اربط

1 قطعة احللوى؟ 
4 1 أم 

يريد أحد أصدقائك مشاركة قطعة حلوى معك. فهل تفضل احلصول على 3
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الدرس 77: التطبيق
اإلرشادات: اقرأ اإلرشادات لكل شكل هندسي. ثم أِجب عن كل سؤال مما يلي. 

1( اكتب كسور الوحدة في كل جزء من هذا املستطيل. ما عدد األنصاف 
التي تكّون واحًدا صحيًحا؟ 

2( اكتب كسور الوحدة في كل جزء من هذه الدائرة. ما عدد األثالث 
التي تكّون واحًدا صحيًحا؟ 

3( اكتب كسور الوحدة في كل جزء من هذا املثلث. ما عدد األرباع 
التي تكّون واحًدا صحيًحا؟ 

التحدي: 

1( ما عدد أفراد أسرتك؟ قم بتمثيل كل فرد من أفراد أسرتك بوصفه كسر، وعبر عن األسرة بأكملها بكسر. 

2( اشترى وجدي كرتونة كاملة حتتوي على 12 بيضة. ما الكسر الذي متثله كل بيضة في الكرتونة؟ ثم عبر عن كرتونة البيض بأكملها بكسر. 
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن الكسور اليوم، ثم اكتب إجابتك عن سؤال كراس الرياضيات التالي. 

الدرس 77: كراس الرياضيات

ما معنى "واحد صحيح" باستخدام الكسور؟ عّبر عن أفكارك بالكلمات والصور واألعداد واألمثلة.
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اإلرشادات: اختر خمس مسائل من املسائل التالية لكي حتلها. ثم اشرح طريقة احلل أسفل كل مسألة. 

الدرس 78: اربط

5 ÷ 409 ÷ 814 ÷ 24

6 ÷ 363 ÷ 213 ÷ 18

6 ÷ 125 ÷ 258 ÷ 80

7 ÷ 4910 ÷ 1008 ÷ 56

2 ÷ 1010 ÷ 602 ÷ 22



إذا قسمت 24 عنصر عّد إلى أثمان، فكل ثمن يساوي _____ من عناصر العد.

إذا قسمت 8 عناصر عّد إلى أرباع، فكل ربع يساوي _____ من عناصر العد.

إذا قسمت 16 عنصر عّد إلى نصفني، فكل نصف يساوي _____ من عناصر العد.
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اإلرشادات: أقرأ املسائل التالية وحلها باستخدام عناصر العد واألشرطة الكسرية أو دائرة الكسور. ارسم صورة توضح طريقة حلك، ثم 
أكمل اجُلملة أسفل كل صورة.

الدرس 78: التطبيق

أ( قّسم 8 عناصر عّد إلى أرباع. 

1 العدد 16؟ 
2

1( كم يساوي 

2( قّسم 24 عنصر عّد إلى أثمان. ما عدد عناصر العد التي ستكون في كل كسر وحدة؟ 



إذا قسمت 21 عنصر عّد إلى أثالث، فكل ثلث يساوي _____ من عناصر العد.
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3( ما ثلث 21؟ 

التحدي:

اإلرشادات: اكتب مسألتك باألسفل. يكنك االستعانة بدائرة الكسور أو األشرطة الكسرية ملساعدتك.
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اإلرشادات: اقرأ املسائل التالية، ثم اشرح طريقة حلك وإجاباتك. 

الدرس 79: التطبيق

يريد محمد أن يوزع 12 تفاحة على أصدقائه. 

1( إذا ُقّسمت التفاحات بالتساوي بني صديقني، فما عدد التفاحات التي يحصل عليها كل صديق؟ ما الكسر الذي يعبر عما سيحصل عليه كل منهما؟ 

2( لو ُقّسمت التفاحات بالتساوي بني 3 أصدقاء فما عدد التفاحات الذي سيحصل عليها كل صديق؟ ما الكسر الذي يعبر عما سيحصل عليه كل 
منهم؟ 

3( لو ُقّسمت التفاحات بالتساوي بني 4 أصدقاء فما عدد التفاحات الذي سيحصل عليه كل صديق؟ ما الكسر الذي يعبر عما سيحصل عليه كل 
منهم؟ 
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4( واآلن، يريد محمد تقسيم التفاحات بالتساوي بني 6 أصدقاء. ما عدد التفاحات الذي سيحصل عليه كل صديق؟ ما الكسر الذي يعبر عما 
سيحصل عليه كل منهم؟

5( اشترى أربعة أصدقاء بيتزا ملشاركتها بالتساوي. ما الكسر الذي يعبر عن مقدار البيتزا الذي سيحصل عليه كل صديق؟ اكتب إجابتك كمسألة 
قسمة، ثم ككسر. 

6( اشترى عمر كرتونة حتتوي على 6 علب مشروبات غازية لكي يقدمها بالتساوي إلى ضيوفه الستة. فما عدد علب املشروبات الغازية التي 
سيحصل عليها كل ضيف؟ اكتب إجابتك كمسألة قسمة، ثم ككسر لتمثيل الكرتونة التي حتتوي على 6 علب مشروبات غازية. 
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن الكسور اليوم، ثم اكتب إجابتك عن سؤال كراس الرياضيات التالي. 

الدرس 79: كراس الرياضيات

اشرح العالقة بني الكسور والقسمة. عبر عن أفكارك بالكلمات والصور واألعداد واألمثلة.   
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اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية، ثم اشرح طريقة حلك واكتب إجاباتك. 

الدرس 80: اربط

1 ساعة لتصل إلى بيت أميرة. بينما يستغرق سير هبة وأميرة مًعا إلى 
2 تذهب هبة وأميرة إلى املدرسة سيًرا على األقدام مًعا. يستغرق سير هبة 

1 ساعة. ما مجموع عدد الدقائق التي يستغرقها سير هبة للمدرسة؟ يكنك االستعانة بالكلمات والصور واألعداد واألمثلة حلل املسألة 
4 املدرسة 

وشرح أفكارك.   
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اإلرشادات: أجب عن كل سؤال من األسئلة التالية. ارسم منوذًجا لشرح أفكارك.

الدرس 80: التطبيق

1 قالب شوكوالتة من خالل النموذجني املرسومني أدناه.
4 1 أم 

أ( هل تفضل احلصول على 3

1 بيتزا؟
4 1 أم 

2 1( هل تفضل احلصول على 

1 زجاجة عصير؟
8 1 أم 

6 2( هل تفضل احلصول على 

1 كيس حلوى؟
6 1 أم 

4 3( هل تفضل احلصول على 
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التحدي:

1( رتب الكسور التالية من األصغر إلى األكبر. يكنك االستفادة مما تعلمته عن كسور الوحدة.

2( اكتب مسألة عن الكسور تبدأ بجملة "هل تفضل احلصول على" ألحد أصدقائك لكي يحلها.

1
5  ، 

1
12 ، 

1
10  ، 

1
6  ، 

1
3 ، 

1
4  ، 

1
8  ، 

1
2
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اإلرشادات: تأمل ما قد تعلمته عن الكسور على مدار الدروس املاضية. ثم أجب عن السؤال التالي واشرح أفكارك.

متى نحتاج الستخدام الكسور في حياتنا اليومية؟ فكر في ثالث طرق مختلفة يكن استخدام الكسور فيها واكتبها. 

الدرس 80: كراس الرياضيات



75الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: تأّمل عملك اليوم على خطوط األعداد ومناذج الكسور. ما الذي فهمته عن الكسور على خط األعداد؟ وما األسئلة التي ال 
زالت لديك عن الكسور على خط األعداد؟ ميكنك استخدام كلمات وصور وأعداد لشرح أفكارك.

الدرس 81: كراس الرياضيات

الكسور على خط األعداد

أسئلتيما أفهمه 



0 1

0 1

0 1
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اإلرشادات: اقرأ املسائل الكالمية التالية، ثم ارسم خًطا يصل بني كل مسألة وخط األعداد الذي ميكن استخدامه حللها.

الدرس 82: اربط

مناذج خط األعداداملسائل الكالمية

1 هذا احلبل ملشروعها.
2 1( لدى آية حبل، وحتتاج إلى 

1 هذا 
2( لدى عمر متر واحد من اخلشب. ويحتاج 3

املتر لبناء بيت لعصفوره.

3( تضع سارة اخلرز على شريط طوله متر. وتريد 
1 من طول الشريط.

4 أن تضع خرزة على كل 



77الصف الثالث االبتدائي

تدريب جماعي:

0

0

الدرس 82: التطبيق

1 كيلومتر من الطريق. استخدم خط األعداد التالي لتحديد موقع كل 
6 2( في املتنزه طريق طوله كيلومتر. وتوجد نافورة عند كل 

نافورة.

1

1

اإلرشادات: اقرأ املسائل الكالمية التالية، وارسم خط أعداد ميثل كل مسألة. ثم استخدم خط األعداد لإلجابة عن األسئلة.

1( أراد علي تغليف بعض الهدايا. لذلك، فرد شريط تزيني الهدايا وقال: "إذا قصصت الشريط إلى 3 أجزاء متساوية، فسأحصل على أجزاء 
مناسبة للهدايا. سأستخدم جزء واحد لتزيني كل هدية". ارسم خط أعداد لتمثيل شريط تزيني الهدايا واألجزاء التي سيقّصها:

1( قّسم اخلط التالي إلى أرباع.

ما عدد الهدايا التي ميكن لعلي تزيينها؟ 

ما الكسر الذي يعبر عن كل جزء سيستخدمه علي من شريط التزيني لكل هدية؟ 

1 متر. بعد 
8 2( أرادت مرمي أن تزرع األزهار في وعاء فخاري مستطيل طوله متر واحد. لذلك، قسمت الوعاء الفخاري إلى أجزاء طول كل منها 

ذلك، زرعت بذرة واحدة في كل جزء. ارسم خط أعداد ميثل الوعاء الفخاري ووّضح عليه األعداد من 0 إلى متر واحد. 

ما عدد البذور التي تستطيع مرمي زراعتها؟ 
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3( أراد زياد قّص حبل طوله متر إلى أجزاء متساوية ليوزعها على أصدقائه األربعة. ارسم خط أعداد يوضح كيف ميكنه قّص احلبل.

0

1 كيلومتر كي ترتاح شقيقتهما. ارسم خط أعداد 
8 4( متّشى تامر ورنا مسافة كيلومتر واحد مع شقيقتهما الصغرى. وكانا يتوقفان بعد كل 

يوضح األماكن التي توقف عندها اإلخوة الثالثة على طول الطريق.

ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء الذي سيحصل عليه كل صديق من احلبل؟ 

1

كم مرة اضطر تامر ورنا للتوقف؟ 

التحدي:

اكتب مسألة كالمية حتتوي على كسور بحيث ميكنك االستعانة بخط األعداد التالي حللها.



0 1
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اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية، ثم اشرح طريقة حلك.

الدرس 83: اربط

1 فهل تتفق معه أم ال؟ اشرح أفكارك.
4 1( يقول عّز إن كل منوذج من النماذج التالية ميثل الكسر 
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استخدم خّطي األعداد السابقني ملساعدتك على مقارنة الكسرين.

استخدم خّطي األعداد السابقني ملساعدتك على مقارنة الكسرين.

تدريب جماعي:

الدرس 83: التطبيق

1
2

1
4

تدريب فردي: 

اإلرشادات: في كل مسألة، قّسم خط األعداد إلى أجزاء كسرية مناسبة. اكتب الكسر ثم لّون املسافة من الصفر إلى الكسر كما فعلت في 
التدريب اجلماعي. وأخيًرا، قارن بينهما باستخدام عالمة > أو <.

0

0

1

1

0

0

1

1

1
2

1
4

1
2

1
3

1
2

1
3
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استخدم خّطي األعداد السابقني ملساعدتك على مقارنة الكسرين.

استخدم خّطي األعداد السابقني ملساعدتك على مقارنة الكسرين.

استخدم خّطي األعداد السابقني ملساعدتك على مقارنة الكسرين.

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1
6

1
3

1
6

1
3

1
4

1
8

1
4

1
8

1
8

1
6

1
8

1
6



0 1

0 1
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استخدم خّطي األعداد السابقني ملساعدتك على مقارنة الكسرين.

0

0

1

1

0

0

1

1

التحدي:

1( ضع دائرة حول الكسر الذي تعتقد أنه أكبر، ثم أثبت ذلك باستخدام خط األعداد.

1 ألن العدد 9 أكبر من العدد 8. فهل تتفق مع عمر أم ال؟ ضع دائرة حول رأيك:  
8 1 أكبر من الكسر 

9 2( أخبر عمر أخته أن الكسر 
أوافق    ال أوافق 

أثبت أفكارك برسم خّطي أعداد للمقارنة.

1
2

1
8

1
2

1
8

1
12

1
10

1
12

1
10

1
9

1
8

1
9

1
8
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اإلرشادات: الحظ طريقة حل التلميذ للمسألة التالية، وحّدد ما فعله بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم حل املسألة بنفسك.

الدرس 84: اربط

إجابة التلميذ: وفًقا ملا يوضحه التمثيل البياني بالنقاط، قفز 9 طالب إلى ارتفاع أعلى من 34 سنتيمتًرا. 

X = تلميذ واحد

استخدم التمثيل البياني بالنقاط لتحديد عدد التالميذ الذين قفزوا إلى ارتفاع أعلى من 34 سنتيمتًرا.  

االرتفاعات التي قفز إليها التالميذ

ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
وما الذي أخطأ فيه؟ 

وملاذا ارتكب التلميذ هذا اخلطأ برأيك؟

حل املسألة بنفسك. 
اشرح أفكارك.

سنتيمتًرا
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تدريب جماعي:

الدرس 84: التطبيق

تدريب فردي: 

اإلرشادات: ارسم منوذًجا لكل كسر ثم قارن باستخدام عالمة > أو <. ميكنك رسم خطوط أعداد أو صور. وإذا استخدمت مناذج الكسور، 
فارسم متثياًل لذلك أيًضا.

0 1

1( ارسم منوذًجا وقارن بني الكسرين:  

2( ارسم منوذًجا وقارن بني الكسرين:  

3( ارسم منوذًجا وقارن بني الكسرين:  

2
8

4
8

3
6

5
6

3
4

2
4
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4( ارسم منوذًجا وقارن بني الكسرين:  

5( ارسم منوذًجا وقارن بني الكسرين:  

التحدي:

ارسم مناذج للكسور التالية مستخدًما دائرة أو شريط أو مربع أو خط أعداد.

5
10

8
12

3
3

2
3

3
8

7
8
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اإلرشادات: الحظ طريقة حل التلميذ للمسألة التالية، وحّدد ما فعله بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم حل املسألة بنفسك.

الدرس 85: اربط

اكتب العدد التالي بالصيغة املمتدة: 1846

إجابة التلميذ: 1846 = 6 آحاد + 40 عشرة + 8 مئات + ألف واحدة.

ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
وما الذي أخطأ فيه؟ 

وملاذا ارتكب التلميذ هذا اخلطأ برأيك؟

حل املسألة بنفسك. 
اشرح أفكارك.



0 1

0 1

0 1

0 1
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اإلرشادات: لكل مسألة، قم باخلطوات التالية:

1( قّسم خط األعداد إلى العدد املوّضح من األجزاء املتساوية. 

2( اكتب جميع الكسور على خط األعداد.

3( ضع دائرة حول الكسر االعتيادي امُلدد في السؤال. 

4( ارسم منوذًجا للكسر املاط بدائرة باستخدام شكل هندسي أو مجموعة.

الدرس 85: التطبيق

3
4 قّسم خط األعداد إلى أرباع. ضع دائرة حول 

1
2 قّسم خط األعداد إلى نصفني. ضع دائرة حول 

4
6 قّسم خط األعداد إلى أسداس. ضع دائرة حول 

2
قّسم خط األعداد إلى أثالث. ضع دائرة حول 3
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2
5 قّسم خط األعداد إلى أخماس. ضع دائرة حول 

0 1

0 1

1
4 قّسم خط األعداد إلى أرباع. ضع دائرة حول 

التحدي:

اإلرشادات: اختر كسرين واكتبهما في املربعني على اليمني. قّسم خط األعداد إلى أجزاء حسب الكسر الذي اخترته، واكتب الكسور التي 
تعبر عن كل جزء على خط األعداد، وضع دائرة حول الكسر الذي اخترته. وأخيًرا، ارسم منوذًجا لهذا الكسر باستخدام شكل هندسي أو 

مجموعة. 

0 1

0 1
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اإلرشادات: 

اخلط بطاقات األعداد وضعها مقلوبة بينك وبني زميلك.	 

تبادال األدوار في قلب بطاقة واحدة كل مرة واتباع اإلرشادات. 	 

إذا قلبت بطاقة عليها صورة، فقل اسم الكسر لزميلك وسجله في مكان احلل. 	 

إذا قلبت بطاقة عليها عدد كسري، فقل اسم الكسر لزميلك وارسم منوذًجا واحًدا على األقل يعبر عن 	 
الكسر في مكان احلل. 

الدرس 86: التطبيق

عندما يتفق زميلك مع إجابتك، احتفظ بالبطاقة، وبعدها يأتي دور زميلك في اللعب. وإذا لم يتفق معك، فعليه تصحيح وشرح خطئك، 
وإعادة بطاقتك إلى البطاقات األخرى. 

ب(أ(

د(ج(

و(هـ(

ح(ز(
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ك(ط(

م(ل(

س(ن(

ف(ع(

ق(ص(

ش(ر(
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ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء األبيض؟ 

ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل؟ 

التحدي

4 من قطعة حلوى. ارسم منوذًجا يوضح املقدار الذي تناوله وليد من قطعة احللوى. ما الكسر الذي يعبر عما تبقى لدى وليد 
10 1( تناول وليد 

من قطعة احللوى؟

)2

          )3

1 هذه التفاحات حمراء. فهل تتفق معها أم ال؟ اشرح رأيك.
4 قالت مها إن 
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن كسور الوحدة والكسور االعتيادية. 

ما أوجه التشابه واالختالف بني كسور الوحدة والكسور االعتيادية؟ ارسم منوذًجا واستخدم األعداد لشرح أفكارك. 

الدرس 86: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: استخدم املربعات حلل املسألة.

الدرس 87: اربط

يريد أربعة أطفال تقاسم كعكتني مربعتني بحيث يحصل كّل منهم على املقدار نفسه. فّكر في عدد الطرق اخملتلفة التي ميكنك من خاللها 
تقسيم الكعكتني بالتساوي بني األطفال األربعة.
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مقارنة كسور لها نفس املقام 

اإلرشادات: أجب عن األسئلة التالية.

الدرس 87: التطبيق

3؟ اشرح طريقة حلك، ثم استخدم عالمة > أو < لكتابة اإلجابة.
4 1 أم 

4 1( أي الكسرين أكبر، 

2( ما فرضيتك في مقارنة الكسور ذات املقامات املتشابهة؟ 

؟ استخدم منوذًجا إلثبات إجابتك ثم اكتب جملة مقارنة باستخدام عالمة > أو <. 2
8 5 أم 

8 3( اختبر فرضيتك: أي الكسرين أكبر، 
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مقارنة كسور لها نفس البسط 

؟ اشرح طريقة حلك، ثم استخدم عالمة > أو < لكتابة اإلجابة. 2
4 2 أم 

5( أي الكسرين أكبر، 3

4( ما الكسور األخرى التي ميكنك استخدامها الختبار فرضيتك؟ استخدم مناذج إلثبات إجابتك ثم اكتب جملة مقارنة باستخدام عالمة > أو <.

6( ما فرضيتك في مقارنة الكسور التي لها نفس البسط؟ 
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3؟ استخدم منوذًجا إلثبات إجابتك ثم اكتب جملة مقارنة باستخدام عالمة > أو <.
4 3 أم 

8 7( اختبر طريقتك: أي الكسرين أكبر، 

8( ما الكسور األخرى التي ميكنك استخدامها الختبار فرضيتك؟ استخدم مناذج إلثبات إجابتك ثم اكتب جملة مقارنة باستخدام عالمة > أو <.
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن مقارنة الكسور باإلجابة عن السؤال التالي. ميكنك استخدام أعداد وكلمات وصور لتوضيح أفكارك.

الدرس 87: كراس الرياضيات

كيف نقارن الكسور؟



؛؛؛

؛؛؛

؛؛؛

؛؛؛
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اإلرشادات: رّتب األعداد وفًقا لإلرشادات.

432342443324

 10245 11123 245110001

99990199991

 89001 90002 900208999

الدرس 88: اربط

من األصغر إلى األكبر:

من األكبر إلى األصغر
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اإلرشادات: أجب عن األسئلة التالية، وتأكد من شرح طريقة حّلك.

اكتب املسألة:

اجمع الكسرين وارسم اجملموع في هذا النموذج.

الدرس 88: التطبيق

قطعة احللوى رقم 1

قطعة احللوى رقم 2

عّبر عن هذا النموذج بكسر: 

عّبر عن هذا النموذج بكسر: 



 = 2
8  + 3

8  )1

 = 1
2  + 1

2  )3

 = 3
6  + 1

6  )2

 = 1
3 + 1

3 )4

 = 2
4  + 1

4  )5
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اإلرشادات: حل مسائل اجلمع التالية، وارسم مناذج لشرح طريقة حلك.
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التحدي:

اكتب مسألة جمع كسرين لهما نفس املقام من تأليفك وحّلها. 
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن جمع الكسور. باإلجابة عن السؤال واستخدام كلمات وأعداد وصور لشرح أفكارك.

الدرس 88: كراس الرياضيات

ملاذا ميكننا جمع كسور لها نفس املقام فقط؟
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اإلرشادات: حّلل طريقة حل التلميذ وأجب عن األسئلة. حدد اخلطأ. ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ وما الذي أخطأ فيه؟ ثم حل 
املسألة بنفسك.

الدرس 89: اربط

4
12 = 1

6  + 3
6

ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟
حل املسألة بنفسك. اشرح أفكارك.وملاذا ارتكبه برأيك؟



 = 1
4  – 2

4  )1

 = 1
3 – 3

3 )3

 = 2
8  – 4

8  )2

 = 3
8  – 7

8  )4
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اإلرشادات: حل املسائل التالية، وارسم منوذًجا لتوضيح طريقة حلك.

الدرس 89: التطبيق



 = 1
12 – 3

12 )5

 = 1
2  – 2

2  )6
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التحدي: 

اكتب مسألة طرح كسور من تأليفك. وارسم منوذًجا لتوضيح حلك.
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اإلرشادات: تأمل ما تعّلمته عن جمع الكسور وطرحها. ثم اشرح قواعد جمع وطرح كسور لها نفس املقام.

الدرس 89: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: استخدم الضرب أو القسمة إليجاد العدد املجهول في كل مثلث. املثلث األول مثال محلول.

الدرس 90: اربط

36

60

36

81

28

56

6

7

6

10

12

9

8
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التحدي:

اكتب مجموعتني كاملتني من عائلة احلقائق في املثلثني.
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اإلرشادات: حل املسائل الكالمية التالية. وميكنك توضيح أفكارك بالكلمات واألعداد والصور.

الدرس 90: التطبيق

2 هذا الساندوتش في وقت الغداء. فما الكسر الذي يعبر عن إجمالي ما تناوله من 
6 1 ساندوتش في وقت االستراحة و 

6 1( تناول محمد 
الساندوتش؟ 

1 هذه القطعة إلى صديقه. فما الكسر الذي يعبر عن اجلزء الذي تبقى معه؟ 
4 2 قطعة حلوى إلى امللعب. وأعطى 

4 2( أحضر عمر 

1 كعكته إلى فصله. فأي الفصلني 
2 3 كعكتها إلى فصلها، وأعطى ناجي 

4 3( َخَبَزت مها وناجي قطعتي كعك لهما نفس احلجم. أعطت مها 
حصل على كمية أكبر من الكعك، فصل مها أم فصل ناجي؟ 



الصف الثالث االبتدائي 110

3 من العصير. فما الكسر الذي يعبر عن املقدار املتبقي من العصير في الزجاجة؟ 
6 5 ، شربت فريدة 

6 4( كانت زجاجة العصير ممتلئة مبقدار 

2 كيلومتر. فما الكسر الذي يعبر عن 
8 2 كيلومتر ثم توّقف لشرب بعض املاء. ثم، ركض مرة أخرى مسافة 

8 5( ركض مروان أمس مسافة 
إجمالي املسافة التي ركضها بالكيلومترات؟ 

1 كيلومتر من املدرسة. فمن يعيش أقرب إلى املدرسة؟ 
2 كيلومتر من املدرسة، ويبعد منزل طه مسافة 3

6( يبعد منزل وجدي مسافة 3
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اإلرشادات: اكتب مسألة كالمية من تأليفك جلمع أو طرح الكسور. ال حتّل املسألة.

الدرس 90: كراس الرياضيات

حل مسألة الزميل. اشرح طريقة حلك.
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، اكتب الكسر على كل جزء، ثم ظّلل كل كسر، واكتب الكسر املكافئ. الشكل األول مثال  1
2 اإلرشادات: ارسم الكسور املتكافئة للكسر 

محلول.

الدرس 91: التطبيق

التحدي: 

ما األمناط التي تالحظها في الكسور املكافئة للنصف؟ اكتب مالحظاتك.

اسم كل جزء

الكسر

الكسر

1
2

1
2

الرسم 
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، ثم حل املسائل الكالمية التالية. 1
2 اإلرشادات: فّكر في الكسور املكافئة للكسر 

ما عدد القطع التي أكلها؟  

ما الكسر الذي يعبر عن مقدار البيتزا املتبقية؟ 

الدرس 92: اربط

1( طوت ضحى ورقتها إلى جزأين متساويني. ما الكسر الذي يعبر عن كل جزء 
من الورقة؟ 

1 الورقة باللون األحمر. ثم طوت الورقة مجدًدا، وعندما فتحتها، أصبح 
2 لّوَنت 

هناك أربعة أجزاء متساوية. ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء امللون باألحمر 
من الورقة؟ 

ارسم الشكل الذي تبدو عليه ورقة ضحى بعد الطّية الثانية.

1 البيتزا على العشاء. ارسم البيتزا )ال تنَس أن تقسمها إلى 6 قطع( ولّون 
2 2( اشترى باسم بيتزا ُمقسمة إلى ستة أجزاء متساوية. وقد أكل 

القطع التي أكلها باللون األخضر.
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تدريب جماعي

الدرس 92: التطبيق

ما الذي تالحظه؟

إرشادات مهمة املجموعة األولى:

1 هذا املستطيل بلون فاحت 
2 1( قّسم املستطيل األول إلى نصفني بخط رأسي ولّون 

1 هذا املستطيل
2 2( ثم قّسم املستطيل الثاني إلى أسداس وظلّل 

إرشادات مهمة املجموعة الثانية:

 .) 2
2  ، 1

2  ، 0
2 1( قّسم خط األعداد )من 0 إلى 1( إلى جزأين متساويني واكتب كل الكسور على خط األعداد )

2( قّسم خط األعداد إلى أربعة أجزاء متساوية باستخدام قلم تلوين على خط األعداد نفسه. 

.) 4
4  ، 3

4  ، 2
4  ، 1

4  ، 0
4 3( اكتب كسور األرباع على خط األعداد )
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�

�

1 كل دائرة. واكتب الكسر االعتيادي حتت كل دائرة.
2 3( لّون 

�

تدريب فردي

اإلرشادات: استخدم النماذج حلل املسائل التالية.

1( اكتب الكسر الذي يعّبر عنه كل منوذج.

1 الدائرة الثانية ثم اكتب الكسر حتت كل دائرة.
2 2( لّون 
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التحدي:

1( يوضح خط األعداد التالي نصفني. قّسم نفس اجلزء من خط األعداد إلى ستة عشر جزًءا متساوًيا باستخدام قلم ملون.

؟  1
2 ما عدد األثمان التي تكافئ 

؟  1
2 ما عدد األجزاء من ستة عشر التي تكافئ 

، ثم وضح الكسر املكافئ على خط األعداد الثاني. 1
2 4( أوجد الكسر املكافئ لـ 

0 11
2

0 11
2

0 1
12

2
12

3
12

4
12

5
12

6
12

7
12

8
12

9
12

10
12

11
12

12
12

0 11
2

1
2

�

5( يوضح خط األعداد التالي نصفني. قّسم نفس اجلزء من خط األعداد إلى ثمانية أجزاء متساوية )أثمان( باستخدام قلم ملون. 

1 ألن 5 + 5 � 10 وألن العدد 5 يساوي نصف العدد 10. إذا كان أحمد على صواب، 
2 5 يساوي الكسر 

10  2( قال أحمد إنه يعرف أن الكسر 
؟ سّجل إجاباتك. 1

2 ؟ فما الكسور األخرى املكافئة للكسر  1
2 8 مكافًئا للكسر 

16 فهل سيكون الكسر 



117الصف الثالث االبتدائي

، ما النموذج الذي تفّضله؟ هل حتب استخدام أشرطة  1
2 اإلرشادات: تأّمل ما تعلمته في الدرسني األخيرين إليجاد الكسور املكافئة لـ 

الكسور أم مناذج الصور أم خطوط األعداد؟ سّجل منوذجك املفضل واشرح سبب تفضيلك له. ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور 
لشرح أفكارك.

الدرس 92: كراس الرياضيات
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 1
2 اإلرشادات: اشطب النماذج التي متثل الكسور غير املكافئة للكسر 

الدرس 93: اربط

1
2 اشرح السبب في أن الكسور التي شطبتها ليست مكافئة للكسر 
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تدريب جماعي

الدرس 93: التطبيق

تدريب فردي

، ثم ارسم خطوًطا لتوضيح األجزاء، وظلل األجزاء التي متثل الكسر املطلوب،  2
3 1( استخدم مناذج الكسور إليجاد كسرين يساويان 

وأخيًرا اكتب كل كسر في كل جزء.

1
3

1
4

1
4

1
4

3
4

1
3

2
3

3 ثم ارسم خطوًطا لتوضيح األجزاء، وظلل األجزاء التي متثل الكسر املطلوب، 
4 2( استخدم مناذج الكسور إليجاد كسرين يساويان 

وأخيًرا اكتب كل كسر في كل جزء.
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3( استخدم مناذج الكسور إليجاد ثالث مجموعات أخرى من الكسور املتكافئة. استخدم األشرطة التالية لتسجيل كل كسر. 
ارسم كل كسر وظلله واكتبه كما فعلت في املسألتني 1 و2.

التحدي:

1 متر. فما عدد القطع 
6 2 متر من القماش. أرادت ليلى استخدام قطع قماش مختلفة طول كل منها 

3 1( تصنع ليلى حلاًفا، ويحتاج اللحاف إلى 
1 متر( التي ستحتاج إليها؟ اشرح طريقة تفكيرك. ميكنك استخدام مناذج الكسور أو رسم شرائط كسور، أو الرجوع إلى 

6 )التي يبلغ طولها 
أي أمثلة أو مناذج أخرى تساعدك.
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اإلرشادات: انظر إلى السؤال وإجابة التلميذ، وحّدد ما فعله التلميذ بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم أجب عن السؤال بنفسك وارسم 
مثااًل آخر لشكل رباعي األضالع.

الدرس 94: اربط

ب

و

دج

أي من األشكال التالية رباعي األضالع؟ 

أ

إجابة التلميذ: ج، د، هـ، و

ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
وملاذا ارتكبه برأيك؟

أِجب عن السؤال بنفسك وارسم مثااًل آخر 
لشكل رباعي األضالع.

هـ



مطابقة الكسور املتكافئة 
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اإلرشادات: استخدم مجموعة بطاقات الكسور املطابقة إليجاد كسرين مكافئني لكل كسر في اجلدول. ثم سّجل الكسور املطاِبقة في 
الصفحة التالية.

الدرس 94: التطبيق

2
3

2
4

6
8

2
6
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سّجل الكسور املكافئة املطابقة.

2
3

2
4

6
8

2
6

�

�

�

�

التحدي:

اإلرشادات: اختر بطاقة كسور واحدة أو اثنتني لم تطابقهما. اكتب الكسر ثم استخدم مناذج الكسور ملعرفة ما إذا كان بإمكانك إيجاد كسر مكافئ. 
سّجل الكسور باستخدام مناذج الصور ألشرطة الكسور.
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اإلرشادات: انظر إلى املسألة وإجابة التلميذ، وحّدد ما فعله التلميذ بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم أجب عن السؤال بنفسك.

الدرس 95: اربط

 كان عّز يجمع يرقات الفراشات. وقد عثر على 18 يرقة يوم االثنني، و26 يرقة يوم الثالثاء، و15 يرقة يوم األربعاء، و38 يرقة يوم اخلميس. 
قّدر العدد اإلجمالي لليرقات التي عثر عليها عّز. 

إجابة التلميذ:  

عثر عّز على 70 يرقة ألن 10 + 20 + 10 + 30 = 70

ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
اذكر أفضل تقدير إلجمالي عدد اليرقاتوملاذا ارتكبه برأيك؟
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اإلرشادات: انسخ هنا الكسور املتكافئة التي حّددتها مع أصدقائك. مُيكنك إضافة أكثر من أربعة كسور متكافئة.

الدرس 95: التطبيق

1
2

1
2

1
2

1
2

�

�

�

�

، ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور في شرحك.  1
2 ِصف األمناط أو الروابط التي الحظتها بني الكسور املكافئة للكسر 
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اإلرشادات: تعاون مع زميلك الختيار كسر وحدة آخر. ميكنك استخدام مناذج الكسور أو رسم صور. أوجد ثالثة كسور على األقل وسجلهم. 
ثم ِصف األمناط والروابط العددية التي تالحظها.

1

1

1

1

�

�

�

�

ِصف األمناط أو العالقات التي الحظتها بني الكسور املكافئة للكسر الذي اخترته. ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور في شرحك. 
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اإلرشادات: تأّمل ما تعلمته اليوم عن األمناط والروابط بني الكسور املتكافئة. ثم أجب عن السؤال التالي.

الدرس 95: كراس الرياضيات

هل تعتقد أن هذه األمناط والروابط توجد دائًما بني الكسور املتكافئة أم ال؟ وملاذا؟ اشرح أفكارك. تأكد من استخدام مصطلحي البسط واملقام. 
ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور لشرح أفكارك.
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اإلرشادات: أجب عن األسئلة التالية.

الدرس 96: اربط

اشترى آدم وشقيقه رغيفني من العيش البلدي متساويني في احلجم. قّسم آدم رغيفه إلى أرباع بينما قّسم شقيقه رغيفه إلى أثالث.  وعندما 
انتهيا من أكل العيش، قال شقيق آدم األصغر: "هذا ليس عداًل ألنك حصلت على عيش أكثر، فقد حصلَت على 4 قطع بينما حصلُت أنا على 

3 قطع فقط". 

هل يحق لشقيق آدم األصغر أن يغضب؟ ما الذي ميكنك قوله لشرح املوقف له؟ ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور لشرح أفكارك. جّرب 
استخدام خط األعداد.
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اإلرشادات: لكل مسألة تالية خّطا أعداد. أكمل اخلطوات التالية لكل مسألة.

1( اكتب الكسر الذي ميثل النقطة املوجودة على خط األعداد األول. 

2( اكتب بقية الكسور على خط األعداد واكتب الكسر الذي ميثل النقطة في املربع.

3( استخدم خط األعداد الثاني لتوضيح كسر مكافئ للكسر األول. )ميكنك استخدام األنصاف أو األثالث أو األرباع أو األخماس أو 
األسداس أو األثمان. واستخدم أشرطة الكسور ملساعدتك عند احلاجة(.

4( ضع العالمات واكتب الكسور على خط األعداد الثاني ثم اكتب الكسر املكافئ في الدائرة. 

الدرس 96: التطبيق

�

�

�

�
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اإلرشادات: أجب عن املسألة الكالمية، واشرح طريقة حلك. 

الدرس 97: اربط

متتلك وفاء إناءين مختلفني، يّتسع كل منهما للتر واحد 
1 لتر من سائل أزرق في اإلناء 

2 بالضبط. سكبت وفاء 
1 لتر من سائل أحمر في اإلناء "ب". يقول 

2 "أ" وسكبت 
محمد إن الكميتني غير متساويتني. أما وفاء فتقول إنهما 

متساويتان. من منهما على صواب؟ اشرح أفكارك. 

أ.

ب.
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اإلرشادات: حل كل مسألة من املسائل، واشرح طريقة حلك.

2( خبزت كٌل من جنى ومّنة بيتزا كبيرة للعشاء. قطعت جنى البيتزا التي خبزتها إلى أسداس، بينما قطعت مّنة البيتزا التي خبزتها إلى أجزاء من اثني 
2 من البيتزا. فإذا أرادت مّنة أن تأكل نفس الكمية التي أكلتها جنى من البيتزا، فكم قطعة يجب أن تأكلها؟  اكتب اإلجابة بصيغة 

6 عشر. ثم أكلت جنى 
كسر. ارسم خط أعداد أو منوذًجا أو صورة لشريط كسور ملساعدتك على حل املسألة، واشرح أفكارك.   

2 من اللتر. وقال حامت إن عائلته شربت نفس الكمية. إذا قام حامت 
4 1( لدى كل من حبيبة وحامت لتر واحد من العصير. قالت حبيبة إن عائلتها شربت 

بقياس كميته باألثمان، فما هي كمية العصير التي شربتها عائلته؟ ارسم خط أعداد أو منوذًجا أو صورة لشريط كسور ملساعدتك على حل املسألة، 
واشرح أفكارك.   

الدرس 97: التطبيق
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4 من قطعتها. فمن أكل كمية أكبر من 
6 2 من قطعته. وأكلت جنالء 

3 4( حصل وليد وجنالء على قطعتني متساويتني من احللوى من والدتهما. أكل وليد 
احللوى؟ ارسم خط أعداد أو منوذًجا أو صورة لشريط كسور ملساعدتك على حل املسألة، واشرح أفكارك.   

3( تناول كل من معتز وكمال كعكتني بنفس احلجم. كعكة معتز مقسمة إلى أثالث وكعكة كمال مقسمة إلى أسداس. أكل معتز قطعتني من كعكته. 
فما الكسر الذي يعبر عن الكمية التي يجب أن يتناولها كمال ليأكل نفس الكمية التي أكلها معتز؟ ارسم خط أعداد أو منوذًجا أو صورة لشريط كسور 

ملساعدتك على حل املسألة، واشرح أفكارك.   
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اإلرشادات: حل خمس مسائل من املسائل التالية. وكتحٍد، حل جميع املسائل. 

املساحة: 

املساحة: 

املساحة: 6 م2املساحة: 25 م2

املساحة: 

املساحة: 

املساحة: 14 م2

املساحة: 

املساحة: 

احمليط:

احمليط:

احمليط: 10 ماحمليط: 20 م

احمليط:

احمليط:

احمليط:

احمليط:

احمليط:

8 م

30 سم

1 سم

2 م

7 م

9 كم

7 م

8 م
1 سم

7 م

9 كم

الدرس 98: اربط

9 كم5 سم                  5 م   5 م  

20 سم

5 سم

10 م

9 كم
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قطع حلوى

ثمار 

تدريب جماعي

لدى عمر 18 قطعة من احللوى. ويريد توزيعها بالتساوي علي ٦ من أصدقائه. فما عدد القطع التي سيحصل عليها كل صديق؟ 

الدرس 98: التطبيق

÷�

÷�

تدريب فردي

اإلرشادات: حل مسائل القسمة التالية. اشرح طريقة حلك باستخدام النموذج الشريطي. ثم اكتب مسألة قسمة تعبر عن املسألة 
الكالمية. 

1( معي 20 ثمرة تني أريد توزيعها بالتساوي على 4 أطباق. فما عدد الثمار التي يجب وضعها في كل طبق؟ 



6666666
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2( يوجد 28 قلم تلوين في الفصل يجب وضعها في 4 أكواب بالتساوي. فما عدد أقالم التلوين التي يجب وضعها في كل كوب؟

3( يريد ضياء توزيع 36 لعبة بالتساوي على 6 أصدقاء. فما عدد اللعب التي سيحصل عليها كل صديق؟ 

4( اكتب مسألة كالمية تعبر عن هذا النموذج الشريطي. 

أقالم تلوين

ُلعب

÷�

÷�

42
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اإلرشادات: انظر إلى املسألة وإجابة التلميذ، وحّدد ما فعله التلميذ بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم أجب عن السؤال بنفسك.

الدرس 99: اربط

 اكتب مسألة قسمة تعبر عن هذه املسألة الكالمية وحلّها: مع رضا 20 ثمرة فاكهة. وقد وّزعها بالتساوي على 4 أكياس. فما عدد ثمار الفاكهة 
في كل كيس؟ 

إجابة التلميذ:  

4 ثمار فاكهة ÷ 20 كيًسا = 5 ثمار فاكهة في كل كيس

ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
اكتب مسألة القسمة وحّل املسألة بنفسك. وملاذا ارتكبه برأيك؟
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تدريب جماعي

معي 18 مترة. وسيحصل كل شخص على مترتني. فما عدد األشخاص الذين ميكنني إعطاءهم؟

الدرس 99: التطبيق

�÷أشخاص

تدريب فردي

اإلرشادات: حل مسائل القسمة التالية. اشرح طريقة حلك باستخدام النموذج الشريطي. ثم اكتب مسألة قسمة تعبر عن املسألة 
الكالمية.

1( يوجد في الفصل 28 تلميًذا. تّتسع األرجوحة الواحدة لـ 4 أشخاص. فما عدد األراجيح املطلوب كي يتأرجح الفصل بأكمله؟ 

28

�÷أراجيح
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40

14

2( وضع ضياء 40 كرًة من كرات البلي في صفوف تتكون من 5 كرات. فما عدد الصفوف التي كّونها؟ 

3( ذاكرت أمنية ملدة 14 ساعة. فإذا ذاكرت ملدة ساعتني في اليوم، فما عدد األيام التي ذاكرت فيها؟ 

صفوف 

أيام 

÷�

÷�

4( اكتب مسألة كالمية عن التجميع متثل هذا النموذج الشريطي. النموذج الشريطي ليس مكتماًل.

4
 32
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التحدي:

اإلرشادات: حل املسألة التالية. ثم ارسم منوذًجا شريطًيا يوضح حّلك. 

يوزع سيف أقالم التلوين إلى مجموعات تضم كل منها 9 أقالم. فما عدد اجملموعات التي سيكّونها إذا كان لديه 81 قلم تلوين. 
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن القسمة في هذا العام وفي التدريبات التي قمت بحلها خالل درسي الرياضيات األخيرين. ثم أجب عن 
سؤال كراس الرياضيات التالي. 

ِصف كيف تستخدم القسمة في حياتك اليومية خارج حصة الرياضيات. عليك استخدام كلمات وأعداد في شرحك، وميكنك استخدام صور. 

الدرس 99: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية، وحّلها واشرح طريقة حّلك.

يريد جابر توزيع 24 قطعة بسكويت على أصدقائه. فما عدد الطرق اخملتلفة التي ميكنه من خاللها مشاركة قطع البسكويت بالتساوي مع أصدقائه؟ 

مثال: ميكنه إعطاء صديق واحد 24 قطعة بسكويت، أو ميكنه إعطاء قطعة بسكويت واحدة لـ 24 صديًقا. 

الدرس 100: اربط
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اإلرشادات: أوجد العامل املجهول في كل مجموعة من مجموعات عائلة احلقائق التالية، ثم اكتب أربع مسائل مختلفة لتوضيح العالقات 
بني أفراد العائلة.   

الدرس 100: التطبيق

35

7

54

6

×�

×�

×�

×�

÷�

÷�

÷�

÷�



143الصف الثالث االبتدائي

24

12

81

9

×�

×�

×�

×�

÷�

÷�

÷�

÷�



مسألة الضرب الكالمية

مسألة القسمة الكالمية
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40

104

×�×�

÷�÷�

اإلرشادات: اكتب مسألة ضرب ومسألة قسمة كالميتني عن هذه اجملموعة من عائلة احلقائق. 

21

7
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اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية، وحّلها واشرح طريقة حّلك. 

يلعب عماد وعز بحبلني. طول حبل عماد 47 سم، وحبل عز أطول بـ 15 سم من حبل عماد. فما إجمالي طول حبليهما؟ 

الدرس 101: اربط
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اإلرشادات: امأل مخطط الطالقة في عملية الضرب. 

الدرس 101: التطبيق

 الطالقةحقيقة الضرب
االستراتيجية)نعم أم ال(

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10

11

12

اإلرشادات: حل مسائل الضرب التالية، وابدأ بحل احلقائق التي جتيدها بطالقة أواًل. 

9X7=

12X2=

8X2=

6X8=

11X3=

8X6=

10X6=

8X1=

12X1=

8X7=

3X1=

11X7=

10X10=

9X5=

9X4=

7X1=

6X2=

6X5=

4X2=

0X12=

9X3=

3X3=

10X3=

5X2=

8X4=

9X8=

7X3=

9X5=

3X4=

1X9=

8X5=

4X4=

10X4=

5X3=

6X6=

10X8=

6X4=

4X1=

11X5=

8X3=



الصف الثالث االبتدائي 148

التحدي:

األعداد اجملهولة:

لدي صفر في خانة اآلحاد.

أحد عوامل ضربي هو العدد 4

ُأساوي ضعف العدد 10

فأي عدد أكون؟ 

لدي 6 عوامل ضرب مختلفة. 

لدي 1 في خانة العشرات. 

العدد 6 هو أحد عوامل ضربي. 

فأي أعداد قد أكون؟  

إذا ضاعفَت العدد في خانة العشرات، فستحصل على العدد في خانة اآلحاد. 

أنا حاصل ضرب العاملني نفسهما ببعضهما البعض. 

أحد عوامل ضربي يساوي 12

فأي عدد أكون؟

  ; 



149الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: انظر إلى املسألة التالية وإجابة التالميذ. حّدد ما فعله التلميذ بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم حل املسألة بنفسك.

الدرس 102: اربط

حّل مسألة الضرب التالية، ووضح االستراتيجية التي استخدمتها. 

4X5=25 = 5 × 4 :كتبت وفاء

أعرف ذلك ألن 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 

ما اخلطأ الذي ارتكبته التلميذة؟ ما الذي فعلته التلميذة بشكل صحيح؟ 
اكتب مسألة القسمة وحّل املسألة بنفسك. وملاذا ارتكبته برأيك؟



حل الزميل
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تدريب جماعي

الدرس 102: التطبيق

عدد املتطوععدد املعلم

مسائل الضرب:

مسائل القسمة:

عدد الزميل العدد الذي كونته 

مسائل الضرب:

مسائل القسمة:
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عدد الزميل العدد الذي كونته 

مسائل الضرب:

مسائل القسمة:

عدد الزميل العدد الذي كونته 

مسائل الضرب:

مسائل القسمة:
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عدد الزميل العدد الذي كونته 

مسائل الضرب:

مسائل القسمة:

عدد الزميل العدد الذي كونته 

مسائل الضرب:

مسائل القسمة:
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اشرح العالقة بني مجموعات عائلة احلقائق للضرب والقسمة. ثم اشرح كيف ميكنك استخدام تلك العالقة ملساعدتك على تذّكر حقائق الضرب 
والقسمة. استخدم مجموعة عائلة احلقائق من جزئية "التطبيق" لدعم أفكارك وشرحها. 

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن مجموعات عائلة احلقائق للضرب والقسمة، ثم اقرأ سؤال كراس الرياضيات. اشرح طريقة تفكيرك، 
وتأكد من اإلجابة عن كٍل من جزأي السؤال.

الدرس 102: كراس الرياضيات



الصف الثالث االبتدائي 154

اإلرشادات: حّدد العدد املجهول في كل مجموعة من عائلة احلقائق، ثم اكتبه في املربع الفارغ.

الدرس 103: اربط

8X=16

10÷=2

X7=21

÷3=4

18

8

12

973

)1

)4

)5

)6

)7

)2)3

اإلرشادات: حّدد العدد اجملهول في كل مسألة، ثم اكتبه في املربع الفارغ. 
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تدريب فردي

اإلرشادات: اقرأ مسألة من املسائل الكالمية التالية، واكتب مسألة عددية حتتوي على مجهول واحد لتمثيل ما يحدث في كل مسألة 
كالمية. ثم ُحّل املسألة الكالمية. ميكنك استخدام مثلث مجموعة عائلة احلقائق ملساعدتك على احلل. 

1( يوجد 9 فيلة في حديقة احليوانات. يأكل كل فيل حزمتني من احلشائش يومًيا. فما عدد حزم احلشائش التي يحتاج حارس احلديقة إلى 
إطعامها للفيلة الـ 9 في اليوم الواحد؟ 

تدريب جماعي

اإلرشادات: اقرأ املسألة الكالمية، ثم اكتب مسألة حتتوي على مجهول واحد تعبر عن هذه املسألة الكالمية: 

الدرس 103: التطبيق 

معي 20 قلم تلوين، وأريد وضع أقالم التلوين هذه في صناديق. ميكن أن يّتسع كل صندوق لـ 5 أقالم تلوين. فما عدد الصناديق التي سأحتاج 
إليها؟ 

مسألة ذات مجهول واحد: 

اإلجابة: 
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2( َخَبَز آدم 24 قطعة بسكويت. وأعطى كيًسا واحًدا لـكل صديق من أصدقائه الـ 8، فما عدد قطع البسكويت بالتساوي في كل كيس؟

3( لدى حارس احلديقة 81 سمكة. يحصل كل متساح في حديقة احليوانات على 9 أسماك. فإذا كان احلارس يطعم كل التماسيح، فما عدد 
التماسيح في حديقة احليوانات؟

مسألة ذات مجهول واحد: 

اإلجابة: 

مسألة ذات مجهول واحد: 

اإلجابة: 
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4( ذهب آدم وأصدقاؤه إلى حديقة احليوانات. ثمن تذكرة الدخول الواحدة 3 جنيهات. فإذا أنفق آدم وأصدقاؤه إجمااًل 27 جنيًها، فما عدد 
التذاكر التي اشتروها؟ 

5( عّد آدم وأصدقاؤه 16 قدًما ألفراس النهر في معرض أفراس النهر في حديقة احليوانات. فإذا كان لكل فرس نهر 4 أقدام، فما عدد أفراس 
النهر التي رأوها في حديقة احليوانات؟ 

مسألة ذات مجهول واحد: 

اإلجابة: 

مسألة ذات مجهول واحد: 

اإلجابة: 
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 6( ذهب آدم وأصدقاؤه إلى قاعة محاضرات لالستماع إلى محاضرة حلارس احلديقة عن الطاووس. تّتسع القاعة لـ 48 شخًصا. إذا كان هناك 
6 صفوف، فما عدد الكراسي في كل صف؟ 

مسألة ذات مجهول واحد: 

اإلجابة: 
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن إيجاد املجهول في مسألة عددية أو كالمية. ثم أجب عن سؤال كراس الرياضيات التالي. 

ما االستراتيجية التي استخدمتها اليوم إليجاد العدد اجملهول في املسألة العددية أو الكالمية؟ ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور لشرح أفكارك.

الدرس 103: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: اقرأ املسألة وناقشها مع زميلك املجاور، ثم حّلها ووضح طريقة احلل.

متوسط كتلة التفاحة يساوي 70 جراًما، ومتوسط كتلة البرتقالة يساوي 130 جراًما. فإذا كان مع بسمة 4 تفاحات و4 برتقاالت، فما إجمالي كتلة 
جميع ثمار الفاكهة؟

الدرس 104: اربط

اخلطوة 1:

اخلطوة 2:
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اإلرشادات: اتبع اخلطوات التالية لكل مسألة. 

1( اكتب مسألة كالمية حتتوي على عملية ضرب ميكن التعبير عنها بواسطة املسألة املوضحة.

2( تبادل الكتاب مع زميل مجاور، وُحاّل املسألة الكالمية اخلاصة ببعضكما البعض. 

3( استرجعا كتابكما، وحتققا من عمل بعضكما البعض.

4( كّرر اخلطوات للمسألتني 2 و3

للمساعدة: انظر إلى األمثلة على السبورة إلرشادك في الكتابة إذا تعّثرت.

الدرس 104: التطبيق

املسألة الكالمية:

طريقة احلل:

املسألة الكالمية:

طريقة احلل:

1( املسألة األولى:        

2( املسألة الثانية:  

7X4=

8X9=
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املسألة الكالمية:

طريقة احلل:

=36X8( املسألة الثالثة:   

التحدي

اإلرشادات: اكتب مسألة ضرب، ثم أنشئ مسألة ضرب كالمية باستخدام األعداد التي اخترتها.

X= املسألة:         
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تدريب جماعي

الدرس 105: التطبيق

املسألة الكالمية:

طريقة احلل:

املسألة الكالمية:

طريقة احلل:

1( املسألة األولى:        

2( املسألة الثانية:  

12÷4=

20÷5=

24÷6=

تدريب فردي

اإلرشادات: اتبع اخلطوات التالية لكل مسألة. 

1( اكتب مسألة كالمية حتتوي على عملية قسمة ميكن التعبير عنها بواسطة املسألة املوضحة.

2( تبادل حل املسألة الكالمية مع زميلك، كل منكما يحل مسألة اآلخر.

3( حتققا من عمل بعضكما البعض.

4( كّرر اخلطوات للمسألتني 2 و3

للمساعدة: انظر إلى األمثلة على السبورة إلرشادك في الكتابة إذا تعّثرت.
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املسألة الكالمية:

طريقة احلل:

=6÷336( املسألة الثالثة:    

التحدي:

اإلرشادات: اكتب مسألة قسمة، ثم أنشئ مسألة قسمة كالمية باستخدام األعداد التي اخترتها.

÷= املسألة:         
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اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية قراءة صامتة، ثم ناقش زميلك املجاور وُحاّل املسألة.

أحضر املدّرب 28 كرة قدم في كيس من أجل التدريب. وكانت هناك 17 كرة أخرى في امللعب. لم ُتستخدم 19 كرة في التدريب. فما عدد الكرات التي 
استخدمت في التدريب؟

الدرس 106: اربط
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تدريب جماعي

إرشادات اجلزء 1: قام عمر بقياس أبعاد حديقته، فوجد أن عرضها 3 أمتار وطولها 4 أمتار. ارسم مخطًطا حلديقة عمر ووّضح أبعادها.

إرشادات اجلزء 2: أوجد مساحة حديقة عمر واكتب النتيجة التي توّصلت إليها. ثم أوجد محيط حديقة عمر واكتب النتيجة التي 
توّصلت إليها. تذّكر أن تكتب وحدات القياس في إجاباتك.

الدرس 106: التطبيق

ما مساحة حديقة عمر؟

ما محيط حديقة عمر؟

ماذا لو كان حلديقة عمر نفس احمليط ولكنها كانت مثلًثا؟ ارسم مخطًطا لتلك احلديقة ووضح أبعاد أضالعها.
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تدريب ثنائي:

اإلرشادات: اقرأ املسائل التالية، وارسم كل شكل واكتب أبعاده. ثم أجب عن األسئلة، ووضح طريقة حّلك حتت كل سؤال.

ارسم مربع جهاد:

ما محيط املربع؟

ما مساحة املربع؟

إذا رسمت منى مضلع ثماني له احمليط نفسه، فكيف سيبدو؟

1( رسمت جهاد مربًعا طول ضلعه 8 سم. 
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ارسم سجادة أشرف:

ما محيط السجادة؟

ما مساحة السجادة؟

يوجد في منزل نوران سجادة لها احمليط نفسه، ولكنها ليست مستطيلة. فكيف ستبدو سجادتها؟

2( في منزل أشرف سجادة مستطيلة طولها 8 أمتار وعرضها متران.
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ارسم مستطيلي جنى ومنى:

ما محيط مستطيل جنى؟

ما محيط مستطيل منى؟

كم سيساوي احمليط إذا وضعنا املستطيلني بجوار بعضهما البعض لتكوين مستطيل واحد طويل؟

ما مساحة املستطيل اجلديد الطويل؟

3( رسمت جنى مستطياًل طوله 7 سم وعرضه 4 سم، ورسمت منى مستطياًل طوله 5 سم وعرضه 4 سم.
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ارسم املستطيالت الثالثة.

ما محيط املستطيل الواحد؟

ما مساحة املستطيل الواحد؟

ما محيط املستطيالت الثالثة مًعا؟

ما مساحة املستطيالت الثالثة مًعا؟

5( رسم مصطفى ثالثة مستطيالت بجوار بعضها البعض. طول كل مستطيل 5 سم وعرضه 2 سم.

ارسم مضلع مهاب السداسي.

ارسم شكل رباعي وشكاًل آخر ميكن أن يكون له نفس احمليط. ووّضح أطوال األضالع على الشكلني.

4( رسم مهاب مضلع سداسي محيطه 24 سم.
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التحدي:

اإلرشادات: اكتب مسألة كالمية تعبر عن املساحة أو احمليط ثم اطلب من زميلك املجاور أن يحّلها.
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اإلرشادات: حل املسألة التالية.

الدرس 107: اربط

1( قام فارس بقياس أبعاد الشكل التالي وكتب أطوال أضالعه.

ما محيط شكل فارس؟

يقول فارس إن شكله ثماني األضالع. فهل هذا صحيح؟ وملاذا؟

4 سم

5 سم

3 سم

7 سم

2 سم

4 سم

5 سم

3 سم



173الصف الثالث االبتدائي

تدريب جماعي

اإلرشادات: اقرأ املسائل التالية وأجب عن األسئلة عن غرفة نوم هالة.

1( محيط غرفة نوم هالة املستطيلة 26 متًرا. وطول غرفة النوم 8 أمتار. فما مساحة غرفتها؟

الدرس 107: التطبيق

رسمت هالة مخطًطا للشكل الذي تريد أن تبدو عليه غرفتها بوحدة السنتيمتر. يساوي إجمالي محيط الغرفة 42 سم. فهل ميكنك إيجاد القياسات 
اجملهولة؟

12 سم

8 سم

7 سم
9 سم

تدريب ثنائي

اإلرشادات: اعمل مع زميلك املجاور إليجاد مساحة الشكل لكل مسألة من املسائل التالية، واستخدما ما تعرفانه عن احمليط ملساعدتكما 
على اإلجابة عن األسئلة. اشرحا إجاباتكما واكتبا الوحدات.

1( إجمالي مساحة امللعب املستطيل في املتنزه 44 متًرا. وعرض امللعب 10 أمتار.

ارسم مخطًطا للملعب وحدد أبعاد أضالعه.

ما مساحة امللعب؟
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2( وضع مازن مستطيلني مًعا لتكوين شكل على شكل احلرف L. وقد قام بقياس بعض أطوال األضالع وكتبها كما هو موضح.

16 سم

12 سم

16 سم

12 سم

6 سم

8 سم

اكتب أبعاد األضالع اجملهولة ثم أوجد محيط الشكل.

ما مساحة شكل مازن؟

ما محيط املستطيل اجلديد الذي شّكله مازن؟

ما مساحة الشكل اجلديد؟ كيف ميكن أن تساعدك املسألة السابقة على إيجاد مساحة هذا الشكل اجلديد؟
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ما محيط مستطيل مجدي اجلديد؟

ما مساحة مستطيل مجدي اجلديد؟

3( رسم مجدي 6 مستطيالت متساوية احلجم لتكوين مستطيل جديد أكبر حجًما. أطوال املستطيالت الصغيرة 4 سم وعرضها 3 سم.

4 سم

3 سم

التحدي:

1( اقرأ العبارة التالية وقّرر ما إذا كان عّز على صواب. إذا كان على صواب فاشرح السبب، وإذا لم يكن على صواب فارسم مثااًل ملستطيل أو مربع 
ميكن أن يساوي محيُطه 23 وحدة.

قال عّز ملعلمه إنه لم يستطع رسم مستطيل أو مربع محيطه 23 وحدة. 

2( ارسم شكاًل مركًبا، يتكّون من أكثر من شكل رباعي األضالع ، محيطه 23 وحدة ثم أوجد مساحة الشكل املركب. 
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن العالقة بني املساحة واحمليط. ثم اقرأ العبارة التالية. وقّرر ما إذا كانت صحيحة أم خطأ واشرح أفكارك. 
ميكنك استخدام كلمات وأعداد و صور لدعم شرحك.

الدرس 107: كراس الرياضيات

صحيحة أم خطأ

املستطيالت التي لها نفس احمليط لها نفس املساحة دائًما.
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اإلرشادات: اقرأ املسألة الكالمية التالية. ثم سّجل األوقات املذكورة في املسألة الكالمية على الساعات ذات العقارب.

وضع جمال خطة يومه وكتبها في ورقة. حيث خطط لالستيقاظ في الساعة 7:15 صباًحا، ثم الذهاب إلى املدرسة في الساعة 8:30 صباًحا. 
 يستغرق الذهاب إلى املدرسة والعودة منها 15 دقيقة سيًرا على األقدام. وسيقضي في املدرسة ست ساعات، ثم سيغادر إلى املنزل بعد ذلك 

على الفور. 

كيف ستبدو الساعات ذات العقارب في منزله حني يستيقظ وحني يغادر إلى املدرسة وحني يصل إلى املنزل؟

الدرس 108: اربط

الذهاب إلى املدرسةاالستيقاظ

الوصول إلى املنزل
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تدريب جماعي

اإلرشادات: انظر إلى هذا املستطيل وفّكر في كيفية إيجاد إجمالي محيطه باستخدام املعلومات املعطاة.

الدرس 108: التطبيق

املساحة = 10 سم مربع

املساحة = 24 متر مربع

2 سم

8 م

تدريب ثنائي

اإلرشادات: أوجد إجمالي احمليط في كل مسألة، أو أجب عن املسألة الكالمية.

1( ميثل الشكل التالي ملعب كرة قدم. 

ما إجمالي محيط امللعب؟
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 املساحة =
30 سم مربع 6 سم

2(  رسم وجدي املستطيل التالي. 

ما إجمالي محيط مستطيل وجدي؟

ارسم مستطياًل آخر له املساحة نفسها.

ما إجمالي محيط مستطيلك اجلديد؟
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3( رسمت سلمى أربعة مربعات متطابقة. مساحة املربع الواحد 25 سم مربع وطول ضلعه 5 سم. 

املساحة = 25 
سم مربع 5 سم 

ما إجمالي محيط املربعات األربعة؟

ما إجمالي مساحة املربعات األربعة؟
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4( رسم طه لوحة مستطيلة صغيرة مساحتها 72 سم مربع، وعرضها 9 سم. 

ارسم لوحة طه.

ما طول لوحته؟

ما إجمالي محيط لوحته؟
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الشكل األول:

إجمالي احمليط =

الشكل الثاني:

إجمالي احمليط =

التحدي:

اإلرشادات: اقرأ كل لغز، وارسم على األقل شكلني يتطابقان مع اللغز ثم اكتب احمليط.

اللغز األول:   

قد أكون مستطياًل أو مربًعا،
تساوي مساحتي 36 وحدة مرّبعة، 

وعرضي أكبر من وحدتني.
فكيف يبدو شكلي؟
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الشكل األول:

إجمالي احمليط =

الشكل الثاني:

إجمالي احمليط =

اللغز الثاني:   

أنا مستطيل،
تساوي مساحتي 48 وحدة مرّبعة،

وطولي أقل من 12 وحدة. 
فكيف يبدو شكلي؟
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اإلرشادات: تأّمل العمل الذي أّديته حلل مسائل صعبة عن املساحة واحمليط. بعد ذلك، اقرأ السؤال وأجب عنه. 

أيهما كان من األسهل حتديده؟ هل كان من األسهل إيجاد محيط مساحة معروفة أم إيجاد مساحة محيط معروف؟ ميكنك استخدام كلمات وأعداد 
وصور لدعم أفكارك. 

الدرس 108: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: ميثل هذا الشكل مخطط أرضية غرفة نوم. أوجد األبعاد واكتبها، ثم أجب عن السؤال.

الدرس 109: اربط

ما مساحة غرفة النوم في اخملطط بالوحدات املربعة؟ 

مخطط أرضية غرفة النوم
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اإلرشادات: أجب عن األسئلة التالية واشرح أفكارك.

الدرس 109: التطبيق

ما أنواع الغرف التي حتتاجها في منزلك؟

ما الغرف التي يجب أن تكون أكبر من غيرها؟

ما الغرف التي يجب أن تكون أصغر؟

ما أنواع األشياء في كل غرفة؟ 
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اإلرشادات: ارسم مخطًطا تقريبًيا ملنزل أحالمك على الشبكة التالية. اكتب اسم كل غرفة ومساحتها ومحيطها، واكتب الوحدات. عندما 
تنتهي، احسب إجمالي محيط منزلك ومساحته واكتبهما في أسفل هذه الصفحة.

إجمالي محيط منزل أحالمي: 

إجمالي مساحة منزل أحالمي: 

مخطط تقريبي ملنزل األحالم 
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اإلرشادات: حل أكبر عدد ممكن من مسائل الضرب في 3 دقائق. ابدأ بحل احلقائق التي تتقنها أكثر.

الدرس 110: اربط

1X4=

3X3=

12X3=

5X8=

10X9=

5X4=

12X2=

7X4=

10X10=

7X8=

5X10=

3X5=

5X1=

9X9=

8X3=

6X6=

10X1=

7X7=

2X6=

11X8=

8X2=

9X3=

4X3=

8X4=

9X4=

2X10=

7X5=

2X9=

5X9=

7X6=

3X7=

8X6=

6X2=

4X4=

11X7=

10X4=

11X4=

6X9=

8X8=

12X5=
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منزل أحالمي 
اإلرشادات: ارسم الشكل النهائي ملنزل أحالمك. ولكن ال تكتب أسماء الغرف أو قياسات املساحة واحمليط هذه املرة. ارسم األثاث واألجهزة 

والتفاصيل األخرى لتوضيح الغرض من استخدام كل غرفة. تذّكر أنك تنظر إلى الغرفة من أعلى.

الدرس 110: التطبيق
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اإلرشادات: أوجد العوامل املجهولة في عائلة احلقائق التالية.

الدرس 111: اربط

100÷=4

24÷=2

24÷=4

42÷=6

81÷=9

54÷=9

16÷=4

32÷=8

72÷=8

63÷=7

20÷=2

2X=24

X4=24

X9=81

X4=16

X8=72

X2=20

6X=24

9X=54

8X=32

7X=63

4X=100

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك
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اإلرشادات: ضع دائرة حول األشكال التي ُظّلل فيها النصف.

الدرس 111: التطبيق

اإلرشادات: ظّلل نصف كل مربع من املربعات التالية، وتأكد من أن تكون املربعات مختلفة في الشكل عن بعضها البعض. 



)1)2)3

)4)5)6

)7)8)9
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اإلرشادات: اجمع أو اطرح.

الدرس 112: اربط

26

+18

475

+25

473

–52

80

–74

115

–108

527

–19

68

–29

297

+3

387

+13

اكتب االستراتيجية التي استخدمتها حلل مسائل اجلمع والطرح، ووضح أي العمليتني أسهل عليك؟ وملاذا؟
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تدريب فردي

1( ظلّل جمال املستطيل كما هو موضح بالشكل وقال إن نصف املستطيل الكبير مظلّل. فهل تتفق معه أم ال؟ وملاذا؟

تدريب جماعي

1 احلديقة. 
 تنشئ ضحى حديقة محاطة بسور في حقل. احلديقة مستطيلة الشكل طولها 8 أمتار وعرضها 6 أمتار. وتريد زراعة الفاكهة في 2

1 احلديقة؟ 
فما مساحة 2

الدرس 112: التطبيق 

اشرح طريقة حلك.

اشرح أفكارك. 
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3( ُيِعد ناجي وشقيقته البيض. يقول ناجي إنه تبّقى نصف كرتونة البيض. فهل تتفق معه؟ اشرح أفكارك. 

2( حتتاج جنى إلى طالء حائط بلونني مختلفني بالتساوي. طول احلائط 8 أمتار وعرضه 4 أمتار. فما مساحة احلائط التي يجب عليها أن 
تلّونها بلون واحد؟ اشرح طريقة حلك.
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4( تغلّف ُعال بعض الهدايا. وحتتاج إلى 32 وحدة مربعة من ورق التغليف لتغليف الهدية الواحدة. فما عدد الهدايا التي ميكن أن 
تغلّفها إذا كان طول ورقة التغليف 8 وحدات وعرضها 6 وحدات؟  اشرح طريقة تفكيرك. 
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اإلرشادات: تأّمل ما قمت به اليوم حلل املسائل. ثم أجب عن سؤال كراس الرياضيات التالي.

ما املهارات الرياضية التي ساعدتك على حل مسائل اليوم؟ ميكنك استخدام كلمات وصور وأعداد لشرح أفكارك. 

الدرس 112: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: تدّرب على حقائق العدد 6 بحل أكبر عدد ممكن من املسائل التالية. ثم ضع دائرة حول املسائل السهلة ومربع حول املسائل الصعبة. 

الدرس 113: اربط

= 6 × 1= 6 ÷ 72= 6 × 10= 6 ÷ 42

= 6 × 2= 6 ÷ 12= 6 × 6= 6 ÷ 36

= 6 × 3= 6 ÷ 24= 6 × 7= 6 ÷ 48

= 6 × 4= 6 ÷ 6= 6 × 8= 6 ÷ 60

= 6 × 5= 6 ÷ 30= 6 × 9= 6 ÷ 54

= 9 × 6= 6 ÷ 18= 6 × 8= 7 × 6

= 6 ÷ 6= 6 × 0= 6 × 10= 6 × 6

= 6 × 12= 11 × 6= 6 ÷ 0= 6 ÷ 24

= 6 ÷ 66= 6 ÷ 48= 9 × 6= 7 × 6

= 6 × 2= 6 ÷ 18= 6 × 5= 6 × 9



0 1

0 1

0 1
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2( ضع الكسور التالية على خط األعداد بالترتيب الصحيح.

2
8 ،

7
8 ،

1
4 ،

3
6

تدريب فردي

اإلرشادات: ُحّل املسائل التالية بوضع كل كسر على خط األعداد بالترتيب الصحيح. كل خط أعداد مقسوم مبدئًيا إلى نصفني. 

1( ضع الكسور التالية على خط األعداد بالترتيب الصحيح. 

تدريب جماعي

اإلرشادات: انظر إلى خط األعداد، واكتب الكسر الذي متّثله كل عالمة عليه. الصفر والعدد 1 مكتوبان بالفعل. )تلميح: ما عدد األجزاء 
املتساوية التي ُقّسم اخلط إليها؟

الدرس 113: التطبيق

4
6 ،

4
4 ،

2
3 ،

3
4
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0 1

0 1

4( ضع الكسور التالية على خط األعداد بالترتيب الصحيح.

3( ضع الكسور التالية على خط األعداد بالترتيب الصحيح.

التحدي:

اإلرشادات: انظر إلى خط األعداد، ثم أوجد على األقل ثالثة كسور أخرى متكافئة ميكن وضعها على خط األعداد واكتبها. )ال تضع أي كسور 
3 ، حتدَّ نفسك إليجاد الكسور األخرى(.

6
مكافئة للكسر 

0 1

12
12  ، 

6
8 ، 

2
8  ، 

1
3

10
12  ، 

1
4 ، 

2
8  ، 

6
12

1
6

3
6

5
6

2
6

4
6

6
12

1
2
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 اإلرشادات: دحرج حجري نرد. اجمع العددين الظاهرين مًعا واضرب املجموع في 7. ثم لّون حاصل الضرب املماثل في لوحة اللعب. 
هدف هذه اللعبة تلوين أربعة مربعات متصلة. ميكن أن يكون اجتاه املربعات املتصلة عرضًيا أو إلى أعلى أو إلى أسفل أو قطرًيا.

الدرس 114: اربط

14 63 70 42 49 63

42 35 21 70 28 77

28 77 63 49 56 21

70 42 14 42 84 63

84 35 56 28 28 35

21 63 70 49 77 84

77 35 56 14 42 35

14 49 42 56 63 77

84 56 21 84 21 14

14 28 70 49 63 56
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اإلرشادات: حل املسائل التالية.

الدرس 114: التطبيق

اكتب مئتني + 32 عشرة + 17 آحاد بالصيغة الرمزية.اكتب 75 عشرة بالصيغة الرمزية.

اكتب 45 عشرة + 20 آحاد + 50 مائة بالصيغة الرمزية.اكتب 14780 باحلروف.

ما أكبر عدد ميكنك تكوينه باألرقام 2 ، 4 ، 1 ، 3؟ما أكبر عدد ميكنك تكوينه باألرقام 5 ، 4 ، 7 ، 0؟

عدٌد فيه الرقم في خانة اآلالف أصغر من الرقم في خانة اآلحاد. فما 
هو العدد؟

أ( 345123
ب( 943107

ج( 745132
د( 29357 

عدٌد فيه الرقم في خانة املئات أكبر 3 مرات من الرقم في خانة 
العشرة آالف. فما هو العدد؟ 

354234 )1
351869 )2

350285 )3
234943 )4
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ما أصغر عدد ميكنك تكوينه باألرقام 6 ، 7 ، 1 ، 1 ، 2؟ما أصغر عدد ميكنك تكوينه باألرقام 9 ، 0 ، 3 ، 4؟

رّتب األعداد التالية من األصغر إلى األكبر.

345010 ، 543100 ، 354010 ، 345001

اكتب هذا العدد 308562 باحلروف.

عدٌد فيه 8 في خانة املئات، و 3 في خانة اآلالف. فإذا كان في كٍل 
من خانة العشرات وخانة اآلحاد 2، فما هو العدد؟

عدٌد يوجد فيه في خانة العشرات حاصُل ضرب 5 في 0 وفي خانة 
املئات حاصل ضرب 2 في 3، ضع 2 في خانة اآلحاد، ثم اكتب 

العدد.
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تدريب جماعي

اإلرشادات: اقرأوا املسألة األولى وحّلوها. ثم اشرحوا طريقة حلكم. 

1( ذهب أمير إلى املتحف مع عائلته. وصلوا الساعة 10:00 صباًحا، ثم غادروا املتحف وعادوا إلى املنزل الساعة 3:30 مساًء. فما املدة التي قضوها 
في املتحف؟

الدرس 115: التطبيق

تدريب فردي

اإلرشادات: استخدم ما تعرفه عن الوقت حلل املسائل التالية.

2( استيقظ زياد الساعة 7:00 صباًحا. وكان عليه أن يغادر إلى املدرسة الساعة 8:00 صباًحا. يستغرق 20 دقيقة لتناول اإلفطار، و5 دقائق لتنظيف 
أسنانه وتصفيف شعره، و10 دقائق لتحضير حقيبته. فإذا أراد مشاهدة مسلسل رسوم متحركة مّدته 30 دقيقة، فهل سيتوفر له الوقت الكافي قبل أن 

يغادر إلى املدرسة؟ اشرح طريقة حلك.

أ( 6:30 صباًحا   7:00 صباًحا.1( كم مّر من الوقت؟

ب( 4:30 مساًء  9:00 مساًء.

جـ( 11:15 صباًحا  5:30 مساًء.
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كم مّر من الوقت؟

2( انظر إلى الساعتني ذواتي العقارب. واكتب الوقت حتت كل ساعة ثم حّدد الوقت الذي مّر بني الوقتني.

اإلرشادات: حل املسائل الكالمية التالية عن الوقت، واشرح كيف حللت كل مسألة. ميكنك رسم ساعات ذات عقارب أو رسم منوذج شريطي، إذا 
كان ذلك مفيًدا. 

3( يصل أمني إلى املدرسة الساعة 7:00 صباًحا ويغادر الساعة 3:15 مساًء. فما املدة التي يقضيها أمني في املدرسة؟ 

4( قضت هبة 3 ساعات في التدريب في النادي. وأنهت تدريبها الساعة 6:10 مساًء. فمتى بدأت التدريب؟
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5( ذهبت عائلة كمال في رحلة بالسيارة. غادروا الساعة 7:30 صباًحا واستمروا في القيادة حتى الساعة 12:15 مساًء حني توقفوا لتناول 
الغداء. فما عدد الساعات التي قضوها على الطريق؟

6( قضت عائلة كمال 30 دقيقة في تناول الغداء قبل عودتها إلى الطريق. فمتى بدأوا في القيادة مجدًدا؟

7( أعدت مديحة كعكة مبناسبة عيد ميالد شقيقتها. استغرق خلط املكونات 25 دقيقة، واستغرق خبُزها 45 دقيقة، ثم استغرق تبريدها 30 دقيقة. 
فكم استغرقت مديحة من الوقت في إعداد الكعكة بالكامل؟
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التحدي:

1( يتدرب كمال على كرة القدم بعد املدرسة. غادر املدرسة الساعة 3:30 مساًء، وسار 15 دقيقة للوصول للملعب، ثم تدّرب ملدة ساعة 
ونصف، وأخيًرا سار 20 دقيقة للعودة إلى املنزل. فمتى وصل إلى املنزل؟

2( عاد جابر من املدرسة وبدأ في حل واجباته املنزلية. استغرق 22 دقيقة في حل واجب الرياضيات و20 دقيقة في القراءة و18 دقيقة في 
القيام بتجربة علمية. وكانت لدى هالة الواجبات املنزلية نفسها. استغرقت 15 دقيقة في حل واجب الرياضيات و20 دقيقة في القراءة ولم 

تستغرق في القيام بالتجربة العلمية سوى 11 دقيقة فقط.

ما الوقت الذي استغرقه جابر إلنهاء واجباته املنزلية؟

ما الوقت الذي استغرقته هالة إلنهاء واجباتها املنزلية؟

كم يزيد الوقت الذي استغرقه جابر في حل واجباته املدرسية عن الوقت الذي استغرقته هالة؟
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اإلرشادات: استخدم ما تعرفه عن الضرب في مضاعفات العدد 10 حلل املسائل التالية.

الدرس 116: اربط

10X4=20X5=3X70=40X2=

50X5=60X4=70X5=80X4=

90X5=20X8=30X9=60X8=

70X2=5X50=40X4=3X60=

50X5=60X9=50X8=70X4=

7X20=80X6=10X20=8X20=

اإلرشادات: أجب عن السؤال التالي، واشرح طريقة حلك.

كيف تساعدك معرفة حقائق مضاعفات العدد 10 على حل هذه األنواع من املسائل؟ وما األمناط التي تالحظها؟
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تدريب جماعي

اإلرشادات: قم بقياس طول كل خط بالسنتيمتر وسجله.

الدرس 116: التطبيق

سم

سم

تدريب املجموعات الصغيرة

اإلرشادات: أكمل أنشطة القياس التالية.

1( تعاون مع مجموعتك لترتيب العناصر من األقصر إلى األطول. ثم قم بقياس طول كل عنصر، وسّجل القياسات في اجلدول من األقصر إلى 
األطول. تذّكر أن تكتب وحدات القياس في إجاباتك. 

قياساتنا )من األقصر إلى األطول(
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2( ارسم متثياًل بيانًيا بالنقط للبيانات السابقة.

العنوان: 

18171615141312111098765432

سنتيمتًرا 

1 =  X

3( زرع تالميذ أحد فصول الصف الثالث االبتدائي الفاصوليا إلجراء جتربة علمية. وقاموا بقياس أطوال النباتات التي زرعوها مقربة ألقرب 
1 سنتيمتر ثم سجلوا األطوال في هذا اجلدول. األطوال ليست مكتوبة بالترتيب.

2

1 1 سم1 سم
1 2 سم2

1 3 سم2
2

1 1 سم
1 1 سم2 سم2

3 سم2

1 3 سم
1 3 سم2

2 سم4 سم2

أطوال النباتات

4( استخدم األطوال إلكمال التمثيل البياني بالنقط التالي.

العنوان: أطوال النباتات

سنتيمتًرا 

1 =  X
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اإلرشادات: أجب عن األسئلة التالية عن التمثيل البياني بالنقط ألطوال نباتات الفاصوليا. 

5( ما عدد نباتات الفاصوليا التي طولها سنتيمتران على األقل؟

6( ما عدد نباتات الفاصوليا األطول من 3 سم؟

7( ما القياس األكثر تكراًرا؟ ما عدد النباتات التي لها هذا القياس؟

8( تقول سارة إن معظم النباتات كانت أطول من 3 سم. فهل هذا صحيح؟ اشرح إجابتك.

التحدي:

كان سليمان غائًبا عن املدرسة في اليوم الذي قام فيه تالميذ الفصل بقياس أطوال نباتات الفاصوليا. وعندما عاد إلى املدرسة، قاموا 
2  1 سم. فهل ميكن لسليمان متثيل طول نباته على التمثيل البياني بالنقط الذي أعده تالميذ الفصل 

4
بقياس طول نباته ووجد أنه يساوي 

أم ال؟ وملاذا؟
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اإلرشادات: حل املسائل التالية. ثم أجب على السؤال في أسفل الصفحة.

الدرس 117: اربط

= 3 ÷ 18= 3 ÷ 27= 1 ÷ 3= 3 ÷ 12

= 3 ÷ 24= 3 ÷ 3= 4 ÷ 36= 4 ÷ 28

= 4 ÷ 12= 4 ÷ 24= 4 ÷ 36= 3 ÷ 21

= 4 ÷ 20= 4 ÷ 32= 3 ÷ 30= 4 ÷ 40

 = 3 ÷ 18 = 4 ÷ 8 = 4 ÷ 4 = 3 ÷ 12

 = 3 ÷ 9 = 4 ÷ 40 = 3 ÷ 30 = 4 ÷ 20

 = 4 ÷ 8 = 3 ÷ 6 = 4 ÷ 44 = 4 ÷ 48

كيف تساعدك معرفة حقائق مضاعفات العدد 3 على فهم حقائق مضاعفات العدد 4؟ 
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اإلرشادات: اتبع اإلرشادات التالية جلمع البيانات وارسم متثياًل بيانًيا بالنقط ومتثياًل بيانًيا باألعمدة لعرض بياناتك. 

1( استخدم عالمات اإلحصاء )العالمات التكرارية( لتسجيل األعداد الظاهرة عند دحرجة املعلم حلجر النرد 5 مرات في اجلدول 
التالي. 

2( تعاون مع زميلك لدحرجة حجر النرد 45 مرة إضافية. ثم استخدم عالمات اإلحصاء )العالمات التكرارية( لتسجيل األعداد 
الظاهرة عند كل دحرجة في اجلدول التالي. انتبه إلى ضرورة مالحظة عدد عمليات الدحرجة لتبلغ 50 دحرجة بالضبط. 

الدرس 117: التطبيق

ما العدد الفائز؟

عالمات اإلحصاء )العالمات التكرارية(العدد

1

2

3

4

5

6

3( استخدم البيانات املكتوبة في جدولك إلنشاء متثيل بياني بالنقط. وتأكد من كتابة عنوان للتمثيل البياني وكتابة مفتاح.
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4( ارسم متثياًل بيانًيا باألعمدة باستخدام الشبكة التالية لعرض البيانات التي جمعتها. وتأكد من تسمية احملورين األفقي والرأسي وكتابة عنوان 
لتمثيلك البياني.
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اإلرشادات: أجب عن األسئلة التالية عن البيانات والتمثيالت البيانية التي رسمتها.

5( ما العدد األكثر ظهوًرا عند دحرجة حجر النرد؟

6( ما العدد األقل ظهوًرا عند دحرجة حجر النرد؟

7( كم مرة ظهر عدد زوجي عند دحرجة حجر النرد؟

8( ما الفرق بني إجمالي عدد مرات ظهور أعداد زوجية وإجمالي عدد مرات ظهور أعداد فردية عند دحرجة حجر النرد؟

9( ما العدد الذي تتوقع "فوزه" عند دحرجة حجر النرد 100 مرة؟  وملاذا؟ ما املعلومات الظاهرة في التمثيالت البيانية والتي تدعم إجابتك؟ 



7

5 6 8

9
4

10

3
11

2

1 12
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اإلرشادات: هذا مثال للوحة لعب. أوجد مساحة الشكل الهندسي رقم 1 ومحيطه.

الدرس 118: التطبيق

تدريب جماعي 

احمليط )سم(املساحة )سم مربع( رقم الشكل الهندسي

1



احمليط )سم(املساحة )سم مربع(رقم الشكل الهندسي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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عمل فردي

اإلرشادات: أنشئ لوحة لعب على ورق الرسم البياني الذي أعطاك إياه املعلم من خالل اتباع هذه اإلرشادات.

ارسم من 8 إلى 10 أشكال هندسية متصلة إلنشاء مسار على لوحة اللعب.	 

 يجب أن يكون بعض هذه األشكال الهندسية أشكااًل رباعية. ويجب أن يكون بعضها أشكااًل غير منتظمة )األشكال 1، و2، و5، و6، 	 
  و7، و8، و11، و12 في مثال لوحة اللعب(.

لّون كل شكٍل بلوٍن مختلف.	 

رّقم األشكال بالترتيب. 	 

اكتب "البداية" و"النهاية" على لوحة اللعب.	 

تأكد من كتابة اسمك على الوجه اخللفي للوحة. 	 

 وعندما تنتهي من رسم لوحة اللعب وتلوينها وكتابة التسميات عليها، أوجد مساحة كٍل من األشكال الهندسية ومحيطها وسجلها 	 
  في اجلدول. 
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التحدي:

ما إجمالي مساحة األشكال الهندسية في لوحة اللعب التي رسمتها؟ 

ما محيط األشكال الهندسية؟ )انتبه! هذا السؤال صعب(.
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اإلرشادات: استخدم املستطيل التالي إذا احتجت إلى مساحة حلل املسائل الواردة في لعبة زميلك.

الدرس 119: التطبيق
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اإلرشادات: اقرأ األسئلة، ثم اكتب إجابتك في املكان املخصص لكل سؤال.

الدرس 119: كراس الرياضيات

ما األجزاء التي كانت ناجحة في لعبتك؟ وما االستراتيجية التي ساعدتك؟

كيف ميكنك حتسني لعبتك؟ 

ما األجزاء التي كانت ناجحة في لعبة زميلك؟ 

كيف ميكن لزميلك حتسني لعبته؟ 
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اإلرشادات: حل أكبر عدد ممكن من املسائل في 5 دقائق. وانتبه إلى رموز العمليات. إذا انتهيت قبل أن يعلن معلمك نهاية الوقت، فتحقق 
من حّلك. بعد ذلك، ضع دائرة حول املسائل السهلة ومربًعا حول املسائل الصعبة.

الدرس 120: اربط

= 3 × 7= 2 + 7= 9 – 10= 3 ÷ 18

= 12 + 3= 6 × 4= 6 ÷ 36= 5 – 7

= 12 × 5= 4 – 6= 9 ÷ 81= 2 + 6

= 11 × 4= 7 ÷ 49= 3 × 6= 2 – 8

= 2 × 3= 1 – 9= 7 × 7 = 4 ÷ 8

 = 10 + 2 = 4 – 5= 2 ÷ 12= 10 + 0

 = 6 × 11 = 4 – 6 = 1 + 2= 3 × 3

 = 9 × 9 = 7 – 9 = 9 + 5= 1 × 1

 = 4 × 3 = 5 – 8 = 5 – 10= 5 × 10

 = 2 ÷ 10 = 3 × 9 = 5 ÷ 20= 8 × 5
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اإلرشادات: أنشئ قائمة مبهارات الرياضيات التي تعلمتها في الصف الثالث االبتدائي. ثم ضع دائرة حول اجتاه اإلبهام الذي يصف بالضبط 
فهمك لكل مهارة. وأخيًرا، حّدد طرًقا ميكنك استخدامها خالل إجازة الصيف للتدريب على املهارات التي ميثلها "وضع اإلبهام إلى اجلانب" 

و"وضع اإلبهام إلى أسفل" واكتبها في هذا اجلدول.

الدرس 120: التطبيق

طرق التدريبفهمي للمهارةاملهارة التي تعلّمُتها
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طرق التدريبفهمي للمهارةاملهارة التي تعلّمُتها
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اإلرشادات: تأّمل تطور تفكيرك وتغّيره بصفتك عالم رياضيات ومتعلًما في الصف الثالث االبتدائي. ارسم صورة لنفسك متثلك في بداية العام 
وأخرى متثلك في نهاية العام. يجب أن تعّبر الصورتان عن كيفية تطور تفكيرك وتغيره بصفتك عالم رياضيات ومتعلًما. ميكنك إضافة كلمات 

وأرقام إلى صورتيك للتعبير عن أفكارك.

الدرس 120: كراس الرياضيات

صورتي في بداية العام
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صورتي في نهاية العام
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مناذج الدوائر  
 

 



  بطاقات لعبة الكسور
 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل?  أ.
 
 

 
 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء غير املظلل?ب.
 

 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل?ج.

 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل? د.
 

 
 
 
 
 

 
 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل? هـ.
 

 
 

ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل? و.

 
 



 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء غير املظلل? ز.

 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل? ح.
 

 
 
 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء غير املظلل?ط. 

 
 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل? ي.
 

 

ا على األقل لهذا الكسر. ك. ا واحدًـ  ارسم منوذجًـ

 
 
 

 
 

ا على األقل لهذا الكسر. ل. ا واحدًـ   ارسم منوذجًـ
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ا على األقل لهذا الكسر. م. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
  

 
 

 
 
 
 

 
 

ا على األقل لهذا الكسر.ن. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
  

 
 
 

 
 

ا على األقل لهذا الكسر.س. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
 

 
 
 
 

 

ا على األقل لهذا الكسر.ع. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ا على األقل لهذا الكسر. ف. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
  

 
 
 
 

 

ا على األقل لهذا الكسر. ص. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
 

 
 
 

 

 

٢
٨

٥
٨

٣
٦

٣
٤

٢
٦

٣
١٢



ا على األقل لهذا الكسر. ق. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
  

 
 
 
 

 

ا على األقل لهذا الكسر. ر. ا واحدًـ  ارسم منوذجًـ
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   بطاقات مطابقة الكسور (4 مجموعات)
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مناذج الكسور - دوائر التلميذ  



مناذج الكسور - شرائط التلميذ  
 
 

  

   

    

      

 
 
 
 

       

 



مناذج الكسور - دوائر املعلم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  



  
  



  



مناذج الكسور - شرائط املعلم  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 



مناذج الكسور - شرائط املعلم  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



مناذج الكسور من ١٢ - شرائط  التلميذ   
 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

       

 



مناذج الكسور من ١٢ - شرائط  التلميذ   
 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 
 



مناذج الكســور من ١٢ - شــرائط  املعلم   
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